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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-11-14

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

§446
OFMÖ
§447
Justeringspersoner

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

§448
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§449
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§450
Föregående mötesprotokoll
§451
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2014-10-23, 2014-10-31 och 2014-11-06 justerade
och godkända.
Ingen beslutsuppföljning.
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§452
Information

Ordförande
Martin informerar att det finns en panel utanför Gallien där man
kan ladda sitt kort med accesser. Han har under veckan närvarat
på V-styrets styrelsemöte, träffat höstfestens sångcanteurer och
gjort ett quiz till styrelseumgänget. Han informerar även att det
kommande vecka är V-sektionens höstterminsmöte och pub i
Cornelis arrangerat av V-sex.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll och mailat källarmästaren om att boka
Gallien till brands julmys.
Kassör
Daniel har bokfört samt mailat revisorerna om att boka in ett
möte. Han planerar att kontrollera höstens faktureringar då det
fortfarande saknas pengar för annonsering.
Studierådsordförande
Karolina har fått mail från CEQ-ansvariga och planerar fakturera
dessa snarast. Hon informerar att årets etta inte är anmäld till
höstfesten varpå hon ska kontakta denne om att gå på höstfesten
och ta emot pris. Hon har varit på näringslivsrådmöte och
diskuterat ändringar på riskhanteringsprogrammet.
Sexmästare
Pernilla har ordnat med mat till Interfleets presentation
kommande måndag. Hon har även fortsatt arbetet inför
höstfesten.
PR-chef
Dea har arbetat med affischen till höstfesten och siktar på att
sammanställa den under dagen.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har bestämt mat till Interfleets presentation kommande
måndag. Hon ska kontakta företag inför Stockholmsresan och
stämma av att allt är i sin ordning. Anmälan till
företagspresentation med Swebring har öppnat. Till följd av för
få anmälda ställdes företagspresentationen med ORS Consulting
in tidigare i månaden. Eventuellt kommer ett nytt
presentationstillfälle planeras in 8/12.
Sportbas

SID 2(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Eleonora förbereder inför innebrandyturnering följande dag.
Totalt är sju lag anmälda vilket innebär ett högt deltagarantal.
Hon planerar undersöka möjligheten att ordna
volleybollturnering senare i höst.
Webbi
Johannes har gjort ytterligare uppdateringar i stadgar och
reglemente och skrivit propositioner inför höstterminsmötet. Han
har även sorterat på hemsidan och fått upp gamla citat på
citatsidan. En intresseanmälan ska ka skickas ut på facebook
inför ett eventuellt brandlan senare under terminen.
§453
Beslut till följd av information
§454
Höstfesten

Inga beslut till följd av information.
Johannes ska stänga anmälan och skicka ut listan på anmälda till
övriga i styrelsen. Listan bör sammanställas i excel för att kunna
användas i entrén och bocka av deltagare. Daniel ska börja
stämma av betalningar mot anmälningar. Dea ska bjuda in övriga
medlemmar till sitt evenemang om höstfesten och eftersläpp.
Eftersläppsbiljetter kommer börja säljas på tisdag lunch och säljs
sedan under resterande luncher kommande vecka.
Tacksittningen 12/12 är preliminärbokad. Pernilla har gjort en
intressekoll inför denna men ska senare under dagen begära
definitiva svar. Förfesten kommer hållas hemma hos Martin och
Linnéa. Det diskuteras om ett eventuellt tema på sittningen.
En grovplanering för BRINNs vistelse är gjord och gås igenom
för övriga. BRAND1 är fortfarande trasig vilket innebär att
BRINN får transportera sig till och från flygplatsen på egen
hand.
Pernilla har beställt alkohol, förbeställt en del av maten och
provlagat menyn inför höstfesten. Hon ska bestämma placeringar
under kommande vecka. Det är vissa saker kvar att ordna inför
höstfesten, såsom att inhandla stämpel och klickare för att räkna
folk. Hon inväntar att få bekräftelse på vakter senare under
dagen. Det kommer behövas bil med mycket utrymme för
transport inför lördagen. Det diskuteras att höra med F-sektionen
om att hyra deras bil.
Beslut: Johannes ska sammanställa en anmälningslista i excel.

§455
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Höstterminsmötet

§456
Julmys
§457
Hemsidan
§458
Flytten

§459
Klädesavtal

§460
Övrigt
spexträning.

Deadlinen på att skriva propositioner skjuts upp till kl. 08:00
16/11. Det diskuteras hur långa tiderna för anförandena ska vara.
Det bedöms rimligt att ha 3+3 minuter för ansökan om
styrelsepost samt 1+2 minuter för ansökan om övrig
funktionärspost. Martin ska skicka ut information till
medlemmarna om hur kandideringar och motkandideringar går
till. Det diskuteras huruvida vakantsatta poster ska läggas sist på
dagordningen, men det anses bra att mötet följer samma ordning
som tidigare.
Gallien är bokat inför julmyset. Det ska ordnas ett evenemang på
facebook där styrelsen bjuds in så länge.
Johannes ska maila datasektionen och fråga hur det går med
hemsidan under dagen.
Styrelsen bör träffas och packa upp efter flytten. Det kommer ske
efter höstfesten och höstterminsmötet.
Beslut: Styrelsen ska ses och packa upp kl.12:00 30/11.
Martin har mailat Simon Andersson angående att ta med brands
tygmärken i klädavtalet. Eventuellt var det för litet tillskott för
att vara med. Det diskuteras huruvida pikéerna ska ingå i avtalet
då det blir en annan modell och ett annat tryck. Martin ska höra
med Simon Andersson ifall det går att göra ett sent tillskott i
avtalet när nästa styrelse är vald och kan avgöra kring pikéerna.
Beslut: Styrelsen ska ha möte i V-supé kl.19:00 16/11 för
Pernilla ska kontrollera med husprefekten att det är okej att sälja
biljetter i Kemicentrum under lunch.

§461
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§462
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 20/11 12:00 i styret.

§463
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Linnéa Hjelte, justerare

Eleonora Grönlund, justerare
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