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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-11-27

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§482
OFMÖ
§483
Justeringspersoner

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

§484
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§485
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§486
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-11-20 är justerat och godkänt.

§487
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§488
Information

Ordförande
Martin informerar om att en V-styrelse från Chalmers kommer
till Lund nästa helg och att han och resten av v-styret ska ta hand
om dom. Försäljningen av biljetter till v-sektionens höstfest går
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bra. Den här veckan har det mesta arbetet handlat om planering
inför brands höstfest. På söndag ska nätförrådet packas upp.
Beslut: BIIF ska spexa på v-sektionens höstfest.
Beslut: Martin ska kolla med Johanna Hallberg om att BIIF vill
spexa och vilken storlek scenen har.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll och jobbat med att ordna lokal till
brands julmys.
Kassör
Daniel ska fakturera för SVEBRINGs presentation och för
Stockholmsresan.
Studierådsordförande
Karolina har pratat med Erika som ska gå på
programledningsmöte fredag 28/11. Studentlärardagen på
riskhanteringsprogrammet har blivit inställd. Hon har också
granskat CEQ-svar samt hållit i en studiekväll där det var något
bättre uppslutning än tidigare. Problemen med dålig uppslutning
på studiekvällarna beror troligtvis på att AktU har aktiviteter i
victoriastadion samtidigt.
Sexmästare
Pernilla vill boka in ett möte med Martin och Daniel för att
stämma av ekonomin gällande höstfesten. Hon har fixat mat till
SVEBRINGs kvällspresentation. Imorgon ska överbliven alkohol
från höstfesten lämnas tillbaka.
PR-chef
Dea har fått in prover på tröjor, dock utan tryck. I nästa vecka
ska hon ha möte med PR-gruppen.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa är för närvarande på Stockholmsresan och besöker
företag tillsammans med studenter.
Sportbas
Eleonora har inte fått kvittot från hockeyn än. Det ska kollas om
det finns pengar för att anordna en volleybollturnering i
victoriastadion.
Webbi
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Johannes har pratat med D-sektionen om hur det går med
hemsidan. De diskuterade inloggningssystemet till hemsidan. Dsektionen ska höra av sig när de har ett konkret förslag på en
lösning. Johannes håller också på att lägga upp bilder på
hemsidan.
§489
Beslut till följd av information
§490
Höstfesten

Beslut: Anna ska boka lokal till brands julmys.

Styrelsen anser att höstfesten blev lyckad och alla hade väldigt
roligt. Dock finns det vissa saker som skulle kunna förbättras.
En tidig kontakt med bandet där allt klargörs vad som gäller,
exempelvis tider, kostnader, utrustning etc.
Det var svårt under middagens spex att få folk att lyssna, där
måste sångcanteaurerna vara stränga. Exempelvis kan folk som
pratar under spex pekas ut, baren kan stänga de minuter spexen
är igång, barpersonalen kan få i uppdrag att säga till folk att vara
tysta. Ett förslag är att ha marskalker.
Det var svårt att hålla tidsschemat, särskilt svårt var det att få
folk att gå in och sätta sig efter förminglet. Det var många som
ville fotas och som hade det som anledning att inte gå in. Tiden
då sittningen börjar kan sättas en halvtimme tidigare, vilket ger
större spelrum för att gästerna är långsamma in.
Även förslaget att korta ned spexen diskuteras.

§491
Överlämningar

§492
BIIF2015

Deadline för att skriva testamente till sin efterträdare är 1
februari, men ska helst överlämnas tidigare. Även föregående
testamente (från BIIF 2013) ska skickas med. Det diskuteras
också att hela styrelsen ska skriva ett gemensamt
styrelsetestamente. Det diskuteras också om alla i styrelsen ska
ha ett möte med sin efterträdare där man går igenom testamentet
tillsammans.
Nya styrelsen ska sitta med på styrelsemöte 4e december.
Eventuellt blir de även kallade till möte 18e december samt 22a
januari. Nu sittande styrelse ska även ha en kväll där vi går
igenom mötesproceduren noggrant med den nyinvalda styrelsen.
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§492
BIIF2015

Martin informerar att Storskiphtet är de 31a februari samt att
brandskiphtet är 21 februari.

§493
Julmyset

Lokal ska bokas snarast och aktiviteterna ska börja planeras efter
höstterminsmötet.

§494
Styrelseskiphte

Styrelsen diskuterar kommande styrelseskiphte. Middagsmöte
för att planera detta ska hållas 7e december.

§495
Övrigt

Julklappar ska inhandlas till brandteknik. BIIF ska också skicka
julkort.
Beslut: Dea och Karolina köper julklappar till brandteknik.
Beslut: Dea ska fråga Sofia Majtorp om hon kan fota BIIFs
julkort.

§496
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§497
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 4/12 12:00 i styret.

§498
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Dea Ternström, sekreterare
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Johannes Corbee, justerare

Eleonora Grönlund, justerare
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