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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-10-23

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Martin Estlund
Sekr. Anna Henriksson
Linnea Hjelte
Karolina Lundh
Eleonora Grönlund
Dea Ternström
Pernilla Lindau
Johannes Corbee
Daniel Håkansson

§399
OFMÖ
§400
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Eleonora Grönlund och Linnéa Hjelte väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§401
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§402
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§403
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-10-16 är justerat och godkänt.

§404
Beslutsuppföljning

Helsingkronas Nation är bokat 12/12 varpå Dea ska undersöka
möjligheten att ha tacksittning på Hallands Nation istället.
Karolina har hört med Daniel Nilsson angående prisutdelning till
Årets etta och fått besked om att utdelningen sker via BIIF. Hon
ska begära hjälp med att ta reda på vem som vunnit utmärkelsen.
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Det har bestämts att det behövs så många scenelement som
möjligt för styrelsens spex under höstfesten.
Pernilla har fått klartecken från Håkan Niva angående att låna
hans bil inför höstfesten.
Eleonora ska ha möte med Josefin Haglund 6/11 för att diskutera
frågan om likabehandlingsombudets delaktighet i
styrelsemötena.
Johannes har uppdaterat reglementet och Martin har påbörjat en
sammanställning av en att-göra-lista. Planerandet av aktiviteter
under BRINNs vistelse ska påbörjas efter tentaveckan.
§405
Information

Ordförande
Martin har planerat inför V-sektionens funktionärstack samt
arbetat inför BIIFs höstterminsmöte. Han har även närvarat på Vstyrelsens styrelsemöte.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll samt övat på spex till höstfesten.
Kassör
Daniel har fortsatt med bokföringen och förbereder sig inför ett
möte med revisorerna.
Studierådsordförande
Karolina har närvarat på ett programledningsmöte och
informerar att det nya upplägget på brandingenjörslinjen är satt.
Kommande torsdag ska hon på institutionsstyrelsemöte.
Sexmästare
Pernilla har arbetat med uppgifter inför höstfesten.
PR-chef
Dea har sammanställt anmodan till höstfesten påbörjat arbetet
med en affisch inför Stockholmsresan. Hon har även haft möte
med PR-gruppen gällande att framställa och sälja hoodies.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har bestämt mat- och alkoholservering i samband med
företagspresentationer. Hon har även haft kickoff med
arbetsmarknadsgruppen och diskuterat nya företag för nästa
arbetsmarknadsgrupp att kontakta.
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Sportbas
Eleonora informerar att både brandmilen och skidresan har ställts
in. Martin Sigvardsson planerar ta över delar av skidresan och
håller i den under eget ansvar. Hon informerar även att det är
brandhockey följande dag och att det eventuellt kommer hållas
volleyboll i december.
Webbi
Johannes har uppdaterat stadgar och reglementen samt lagt upp
anmälan till höstfesten på hemsidan.
§406
Beslut till följd av information

Beslut: Mötet beslutar låta PR-gruppen beställa prototyper av
hoodies på BIIFs bekostnad.
Beslut: Karolina ska skicka kallelsen till
institutionsstyrelsemötet till Martin för eventuella synpunkter.

§407
Höstfesten och BRINNs
vistelse i Lund

Martin informerar om de tal och spex som ska hållas på
höstfesten. BRINN vill ha ett styrelsemöte med BIIF om
framtida samarbeten mellan organisationer under deras vistelse i
Lund. L-tek och Phöset vill ges möjlighet att öva på deras spex i
gasquesalen. Pernilla ska ha ett möte med konferenciererna och
fotografen inför höstfesten.
Söndag 2/11 ska det fotas till höstfestens reklamplansch. Det
behöver undersökas var sådana planscher får sättas upp. Det
diskuteras att boka Lophtet för sexa efter höstfesten och behovet
av städansvariga i samband med detta. Karolina letar efter kläder
till BIIF-styrelsens spex.
Beslut: Ett styrelsemöte med BRINN ska hållas under
förmiddagen 22/11.
Beslut: Martin Estlund ska boka och hämta nyckel till Lophtet
för sexa.
Beslut: Städansvariga för sexan är Martin, Karolina och Dea.
Beslut: Dea ska höra med infocheferna på sektionerna om var
planscherna kan sättas upp.
Beslut: Dea ska skapa ett evenemang för eftersläppet på
facebook och lägga upp det samtidigt som planscherna sätts upp.
Beslut: Det ska planeras in en prisutdelning till årets etta.
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Beslut: Karolina ska prata med yngsta mannen/kvinnan i Bi14
om att hålla ett tal till mannen/kvinnan.
§408
Höstterminsmöte

§409
Propositioner och motioner

§410
Flytten av V-huset
§411
Julmys

§412
Övrigt

Martin har mailat ut en kallelse till höstterminsmötet till samtliga
medlemmar i BIIF. Till helgen kommer han skicka ut en attgöra-lista till styrelsen. Nomineringslistan är uppsatt och
propositioner ska vara inne senast 7/11. Senast 3/11 ska samtliga
i styrelsen gått igenom stadgar och reglemente för att fundera
kring eventuella motioner. Brandsex ska ordna fika till
höstterminsmötet.
Beslut: Anna ska sammanställa genomröstade motioner och
propositioner från VT-mötet och maila dessa till Martin.
Senast 3/11 ska alla läst igenom stadgar och reglemente. En
motion bör skrivas och föreslå att phöskontakten ska kallas
regelbundet till BIIF-styrelsens möten. Tobias Mörtlund har
skickat in en proposition. Det diskuteras att det bör organiseras
bättre överlämningar mellan de olika funktionärsposerna i BIIF
samt bestämmas ansvariga inom styrelsen för de olika posterna.
Beslut: Johannes ska maila de uppdaterade stadgar och
reglementen till Martin.
V-Café har flyttats. V-husets ritsalar börjar flyttas 27/10 och
hörsalarna flyttas i slutet av november.
Julmyset planeras vara i Gallien.
Beslut: Johannes och Anna ska höra med Måns om när AktU har
deras julmys samt boka Gallien 10/12.
Beslut: Johannes och Anna ansvarar för quiz samt uppstyrande
av aktiviteter.
Backarna med flaskor som står i styrelserummet ska pantas.
Beslut: Brandsex ska panta backarna med flaskor innan 3/11.
En ny punkt som tillskrivs höstterminsmötet är att rösta igenom
en budget.
Det diskuteras var brandsprutan och vågen ska placeras. Mötet
kommer inte till beslut utan bordlägger frågan.

§413
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.
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§414
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 30/10 12:00 i styret.

§415
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Linnéa Hjelte, justerare
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