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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-10-31

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Johannes Corbee
Sekr. Anna Henriksson
Linnea Hjelte
Eleonora Grönlund
Dea Ternström
Pernilla Lindau

§416
OFMÖ
§417
Justeringspersoner

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

§418
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§419
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§420
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-10-23 är ej justerat och godkänt.

§421
Beslutsuppföljning

Brandsex planerar panta flaskor i samband med fotografering till
brands höstfest 2/11.
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§422
Information

Ordförande/Webbi
Johannes informerar att det den senaste veckan har kommit in
många anmälningar till höstfesten. Han har sammanställt och
skickat ut dagordning till dagens styrelsemöte.
Sexmästare
Pernilla har samordnat med Linnéa inför kommande
arbetsmarknadspresentationer.
PR-chef
Dea har under veckan haft lunchmöte med PR-gruppen. De
samarbetar med Kristoffer Björkman i arbetet med att framställa
en prototyp av en hoodie inför framtida försäljning. Under
kommande söndag ska hon tillsammans med brandsex
fotografera till en affisch inför höstfesten.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att flertalet anmälningar till kommande
arbetsmarknadskvällar ligger uppe på hemsidan. Hon arbetar för
tillfället med att bestämma menyer för dessa. Hon informerar
även att hon har avbokat ölprovningen med företaget Faveo då
de planerar komma följande termin istället. Anmälningen till
Stockholmsresan, vilket är i form av ett quiz, kommer lanseras
senare under dagen.
Sportbas
Eleonora informerar att brandhockeyn var en lyckad aktivitet.
Hon ska gå ut med ytterligare information om innebrandyn innan
söndag.

§423
Beslut till följd av information
§424
Höstterminsmöte
§425
Höstfesten

Beslut: Mötet bestämmer att det är spexträning hos Dea kl.18:00
5/11.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska ha läst igenom stadgar och
reglementen till 3/11.
Martin har pratat med de som hyr Lophtet 22/11 och fått
klartecken till att BIIF kan ta över bokningen senare under
kvällen. Pernilla har fått iväg all nödvändig information till
tillståndsenheten. Tillståndsenheten har beslutat att inte ge
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tillstånd för rökrutor vilket innebär att det måste finnas två vakter
som vaktar rökrutan. Pernilla ska skriva prov rörande
alkohollagen 4/11.
§426
Övrigt

Bi12 önskar hyra Lophtet via BIIF 15/1 2015.
Beslut: Mötet beslutar godkänna förfrågan.
BIIF-styrelsen ska ytterligare sprida information om höstfesten
och locka fler anmälningar.

§427
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§428
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 6/11 12:00 i styret.

§429
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Johannes Corbee, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Dea Ternström, justerare
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