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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-11-20

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

§464
OFMÖ
§465
Justeringspersoner

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

§466
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§467
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§468
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-11-14 är justerat och godkänt.

§469
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§470
Information

Ordförande
Martin informerar att klädavtalet endas kommer innefatta Vstyrelsen under det första året. Efter detta provår kan dåvarande
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BIIF-styrelsen besluta om att ingå eller inte.
Martin har jobbat med diverse uppgifter inför BIIFs
höstterminsmöte. Han har även förberett inför V-sektionens
styrelseskiphte och höstterminsmöte, som han även medverkat
på. Det kommer komma en V-styrelse från Chalmers och hälsa
på i samband med Vs höstfest 6/12.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll och jobbat med att ordna lokal till
brands julmys.
Kassör
Daniel har stämt av inbetalningarna till höstfesten med
anmälningslistan. Det saknas ännu ett par inbetalningar vilka han
jobbar för att få in. Han ska ha möte med Tobias Mörtlund
senare under dagen.
Studierådsordförande
Karolina har kontaktat årets etta angående att gå på brands
höstfest och ta emot pris varpå han bestämt sig för att närvara.
Hon planerar vara med på ett möte där det ska diskuteras
upplägg på ett uppföljningsmöte med studievägledarna för de
som inte klarat sina mattetentor. Följande dag ska hon medverka
på Speak Up Day.
Sexmästare
Pernilla har börjat planera mat inför SVEBRINGs
företagspresentation samt jobbat inför höstfesten.
PR-chef
Dea har publicerat eventet om brands höstfest på facebook och
satt upp affischer runtom campus. Hon har fått provexemplar av
PR-gruppens hoodies vilka hon ska göra reklam för under
höstterminsmötet.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att presentationen av Interfleet gick bra och
hon planerar fakturera dem snarast. I nuläget förbereder hon
inför kommande företagspresentationen av SVEBRING.
Sportbas
Eleonora informerar att innebrandyn var lyckad. Hon har försökt
få tag på Victoriastadions kontaktperson om att boka hallen till
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volleyboll men utan resultat. Hon har nu fått faktura för både
innebrandyn och hockeyn.
Webbi
Johannes har jobbat med hemsidan och försökt kontakta
datasektionen angående arbetet med denna. Han planerar skriva i
sitt testamente att nästa webbi bör titta på erbjudanden om
hemsidor som bland annat E-sektionen har.
§471
Beslut till följd av information
§472
Höstfesten

Beslut: Anna ska boka lokal till brands julmys.

Det diskuteras schema för BRINNs vistelse och förberedelser
inför spexet.
Pernilla har hyrt V-bil till fredag eftermiddag för transporter. Det
saknas fortfarande en stämpel. En klickare ska lånas av Vsektionen. Tre jobbare har hoppat av i sista minuten vilket ställer
till problem. BIIF-styrelsen kommer ställa upp med att ställa i
ordning under dagen för höstfesten. Martin har haft möte med
fotografen Lovisa Månsson som är exalterad inför sin uppgift.
Beslut: Karolina och Dea ska inhandla en stämpel.
Beslut: Anna ska kontrollera med livebandet så allt är i sin
ordning.

§473
Höstterminsmötet

Alla i styrelsen har läst igenom föredragningslistan och
diskuterar inkomna motioner och eventuella korrigeringar av
dessa. Det ska föreslås en ändring av ena motionen under
höstterminsmötets gång.
Det diskuteras kring de mötesfunktionärer som ska väljas under
höstterminsmötet. Martin och Anna ska föreslås som
mötesordförande respektive mötessekreterare. Det föreslås att
rösträknare ska vara några från valberedningen alternativt
styrelsen.
Beslut: Styrelsen ska mötas kl. 16:30 den 24/11 i V:B.
Beslut: Anna ska ordna lappar till röstningarna.
Beslut: Eleonora ska ta tid under anförandena.
Beslut: Karolina och Johannes är ansvariga för röstlängden.

§474
Julmyset

Lokal ska bokas snarast och aktiviteterna ska börja planeras efter
höstterminsmötet.
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§475
Stockholmsresan

Allt inför Stockholmsresan är förberett och går enligt plan.

§476
Styrelseskiphte

Styrelsen diskuterar kommande styrelseskiphte. Det poängteras
att det bör hållas ett middagsmöte för att planera detta. Ett
middagsmöte ska ordnas efter höstterminsmötet.

§477
Nästa års styrelse

Styrelsen diskuterar händelser i samband med val av ny styrelse.

§478
Övrigt

Det diskuteras att styrelsen bör öva spex hos Dea senare under
dagen samt följande dag.
Beslut: Martin ska ordna accesser till Martin, Pernilla, Daniel
och Anna.

§479
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§480
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 27/11 12:00 i styret.

§481
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Dea Ternström, justerare
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