BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-02-17

Tid

19:30

Plats

Hos Pernilla Lindau

Beslutande

Ordf. Pernilla Lindau
Sekr. Anton Håkansson
Martin Sigvardsson
Julia Lennartsson
Sofia Majtorp
Andreas Stagnebo
Erika Lövström
Karl Borg
Hampus Ragnar

§47
OFMÖ
§48
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Julia Lennartsson och Martin Sigvardsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§49
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§50
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§51
Föregående mötesprotokoll

§52
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-02-11 och 2015-02-05 är justerade och
godkända.

Ingen beslutsuppföljning.
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§53
Information
Sportbas
Anmälan till kostföreläsning skickas ut i morgon.
Webbi
Hemsidan är inte i brukbart skick för anmälan än men Andreas
arbetar på problemet.
§54
Beslut till följd av information
§55
Skiphte

Inga beslut.

Pernilla informerar om att vi får använda V-sektionens
ljudanläggning. Den kommer ställas ner i styret på fredag. Sofia
ska undersöka access till styret. Hon informerar även om att
bilen är ordnad och att menyn är bestämd.
Styrelsen anser att vin inte ska ingå i menyn.
Pernilla informerar att vi har tillgång till gården vid 14:00.
Styrelsen kommer att anlända tidigare för att förbereda skiphtet
och kommer också skicka ut information till gästerna. Styrelsen
kommer även ordna 5 lekar. Lekarna kommer börja ungefär 18
medan sittningen kommer börja ungefär 19.
Diplom och medalj ska lämnas till företrädare och Hampus har
ordnat detta.
Efter middagen ska Styrelsen hjälpa till med bord och stolar och
även se till att bastun sätts igång i tid.
Alla ska hjälpas åt att städa. Skor är förbjudet på kursgården.
Nattamat kommer serveras.
Styrelsen kommer dela in i leklag. Leklagen kommer under
söndagen att fungera som städlag.
Julia ska ordna en musiklista.
Klädkod under skiphtet är overall.
Beslut: Vin kommer inte att bjudas på under skiphtet.
Erika ska informera sångcanteurerna om att de ska kalla till spex
under middagen
Andreas och Julia kommer att dela in i leklag.
Julia ska ordna en musiklista.

§56
Nollning

Styrelsen enas om att Phöset inte bör söka sponsring hos mindre
brand- och riskrelaterade företag. Styrelsen ser inga problem
med att Phöset söker sponsring från företag där brand eller risk
är en del, dock anser Styrelsen att Phöset inte bör söka sponsring
direkt hos brand- eller risk-delen i företaget. Styrelsen enas om
att Phöset inte får erbjuda presentationer eller föreläsningar som
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ersättning för sponsring hos brand- och riskrelaterade företag då
detta är en viktig inkomstkälla för BIIF.
§57
Fotografering

Styrelsen tog personliga fotografier under dagen.

§58
Övrigt

Pernilla uppmanar Anton att skicka justerade protokoll till hela
Styrelsen.
Det kom upp på diskussion om att köpa billigare overaller men
frågan bordlades till ett senare möte.
Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte.

§59
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§60
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 20/2 12:00 i styret.

§61
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Martin Sigvardsson, justerare

Julia Lennartsson, justerare
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