BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-11-06

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§430
OFMÖ
§431
Justeringspersoner

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

§432
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§433
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§434
Föregående mötesprotokoll
§435
Beslutsuppföljning

Protokoll 2014-10-23 och 2014-10-31 är ej justerade och
godkända.
Ingen beslutsuppföljning.
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§436
Information

Ordförande
Martin har ordnat lokal till höstfestens sexa samt förberett inför
styrelsernas gemensamma aktivitet.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll och ska senare under dagen planera
inför BRINNs vistelse i Lund tillsammans med Karolina och
Johannes.
Kassör
Daniel har varit på pengakollegiemöte. Det har kommit in
mycket betalningar till höstfesten vilka han ska stämma av mot
anmälningarna efter att anmälan stängt.
Studierådsordförande
Karolina har kontaktat yngsta tjejen och killen i Bi14 angående
deras uppgift att hålla tal på höstfesten. Hon ska träffa dem
senare under dagen för ytterligare information. Hon informerar
även att hon ska på SRX-möte kommande måndag och
näringslivsmöte kommande tisdag. I december kommer det
hållas ett student-lärar-möte där lärare från alla kurser i
riskhanteringsprogrammet träffas med programledning och
elever och diskuterar olika frågeställningar.
Sexmästare
Pernilla har pantat de burkar som stod i styret. Hon informerar att
brandsex har köpt in tygmärken som de önskar att BIIF köper
upp för att sedan kunna sälja vidare.
PR-chef
Dea fotograferade under söndagen brandsex för bilder till
höstfestens plansch. PR-gruppen har designat en hoodie som hon
visar övriga styrelsen. Kristoffer Björkman ansvarar för att ta
fram en prototyp så storlek kan testas. Hon har även bokat in en
tacksittning på Krischan 12/12.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att det varit en lyckad arbetsmarknadskväll
hos Sweco och att hon inväntar fakturauppgifter för denna. ORS
Consulting ska ha arbetsmarknadskväll 11/11 men det är för få
anmälda i nuläget.

SID 2(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Sportbas
Eleonora har skickat ut information om anmälning till
innebrandyn. Hon inväntar fortfarande faktura för ishockeyn.
Senare under dagen ska hon ha möte med
likabehandlingsombudet Josefin Haglund.
Webbi
Johannes har ordnat med anmälningar till höstfesten och gjort en
del justeringar på hemsidan. När han fått bilder från ishockeyn
av Eleonora ska han publicera dessa på hemsidans wall of flame.
Datasektionen jobbar fortfarande med hemsidan.
§437
Beslut till följd av information

Beslut: Dea ska undersöka så allt från styrelserummet har
kommit med i flytten.
Beslut: BIIF köper in tygmärken av brandsex och ska sälja dessa
till medlemmar i brandsex.

§438
Höstterminsmötet

Samtliga i styrelsen ska ha läst igenom stadgar och reglementen
till söndagens middagsmöte. Tobias Mörtlund har lämnat in en
motion. Sofia Majtorp och eventuell Fredrik Pettersson planeras
lämna in varsin motion. Martin har skickat ut ett dokument med
uppgifter inför höstterminsmötet som samtliga i styrelsen ska ha
läst igenom tills på söndag.
Daniel ska ha möte med revisorerna och ordna budget till
höstfesten.
Beslut: Anna ska sammanställa de stadgeändringar som måste
röstas igenom en andra gång.
Beslut: Middagsmöte hos Dea kl.17:00 9/11.
Beslut: Alla ska ha övat på spexet tills på söndag.

§439
Höstfesten

Tacksittningen är bokad 12/12 på Krischan. Hyresavtal för
Lophtet ska signeras. Städtiden för Lophtet 23/11 har flyttats
fram till kl.18:00. Det diskuteras lämplig plats för förfest innan
tacksittningen.
Karolina har letat rekvisita till höstfestens spex. Hon har även
haft kontakt med Daniel Nilsson inför utmärkelsen av årets etta.
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Dea ska ordna ett evenemang för höstfesten som ska upp på
facebook senare under dagen. Hon ska även färdigställa
planschen så den kommer upp i slutet på veckan.
Martin ska följande dag ha möte med höstfestens konferencierer
och senare inför höstfesten ha möte med fotografen och berätta
upplägget för kvällen. Pernilla informerar att brandsex ska
provlaga höstfestens meny kommande måndag.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska ange sin storlek på kostymen till
Karolina på facebook senast ikväll.
Beslut: Anna ska köpa kort och kuvert inför utmärkelsen av årets
etta.
§440
Klädesavtal

§441
Julmys
§442
Övrigt

V-sektionen har planer på att ordna ett klädesavtal för de
funktionärer på sektionen som beställer tröjor. Martin lyfter
frågan ifall BIIF vill ingå i detta avtal. Det diskuteras att de olika
funktionärerna behöver sina tröjor vid olika tidpunkter varpå en
gemensam beställning inte är optimal.
Anna och Johannes ska boka Gallien och börja planera inför
julmyset.
Den 13/11 kommer alla sexmästerier på LTH ha sittning på VGs
där samtliga styrelser är bjudna på eftersläpp.
BIIF-styrelsen och studierådet är anmodade till V:s höstfest 6/12.
Det ska väljas två representanter från varje styrelse på Vsektionen som tillsammans bildar en arbetsgrupp för arbetet med
likabehandling bland funktionärer.
Beslut: Mötet beslutar välja Martin Estlund och Eleonora
Grönlund som representanter.
Det lyfts som förslag att göra ett kollage av bilder från året som
ska sitta i BIIFs nya styrelserum.
Beslut: Det beslutas att det ska göras ett kollage från BIIF-styret
2014.

§443
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§444
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Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte fredag14/11 12:00 i styret.

§445
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Dea Ternström, justerare

Linnéa Hjelte, justerare
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