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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-02-20

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§62
OFMÖ
§63
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Erika Lövström och Hampus Ragnar väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§64
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§65
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§66
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2015-02-17 är ej justerat och godkänt.

§67
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.
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§68
Information

Ordförande
Pernilla ska diskutera rollen som världsmästare med
V-sektionens ordförande. Hon har också haft möte med
V-sektionens styrelse där hon bland annat fick reda på att man
söker jobbare till v-café. Pernilla var även på styrelseutbildning i
lördags och meddelar därifrån att det finns kuratorer på LTH för
studenter som behöver det.
Hon informerar även om rättighetslistan, en lista där en jurist har
sammanfattat alla rättigheter som studenter på universitetet har.
Denna lista finns att hitta på teknologkårens hemsida.
Beslut: Pernilla ska diskutera rollen som världsmästare med
V-sektionens ordförande.
Sekreterare
Anton har skrivit protokoll och inhandlat en pärm att bokföra
dem i.
Kassör
Karl har registrerat BIIF-styrelsen som en studiecirkel inom
folkuniversitetet. Han ska undersöka ifall postfacken är rätt
märkta så att vi får rätt post.
Beslut: Karl ska se till att postfacken är rätt märkta.
Studierådsordförande
Erika har haft möte med studierådsordförandena för Väg- och
vatten och Lantmäteri. Efter tentamina ska de planera
studiekvällar för kursen endimensionell analys. Hon har även
sammanställt ett mer exakt reseförslag till Nordic Meeting.
Sexmästare
Sofia ska kontakta en cateringfirma som BIIF inte mottagit
faktura ifrån. Hon har även haft kontakt med sexmästaren på Vsektionen och har planerat samarbete under nollningen. De ska
ha närmre kontakt när nollningen närmar sig. Hon har också
engagerat brandsex och har sett till att högtalarna som ska
användas till skiphtet blivit nerburna från förrådet.
Beslut: Sofia ska kontakta cateringfirman angående fakturan.
PR-chef
Hampus meddelar att han nästan är klar med listan över
kontaktuppgifter till alla BIIF-funktionärer. Han har också
införskaffat diplom och medaljer som ska delas ut på skiphtet.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har haft kontakt med olika företag. Han har också
undersökt två mässor som kommer hållas på Gotland och i
Revinge. Det kommer att finnas många företag representerade på
dessa mässor. Styrelsen beslutar att Martin ska undersöka närmre
vad det innebär att BIIF ska ställa ut på mässorna och att man
efter det ska diskutera vidare. Martin ska undersöka vad det
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förväntas av BIIF om vi deltar på mässorna, om företagen som
ska ställa ut där är intressanta och om Gotlandsmässan eller
Revingemässan är mest intressant.
Martin har också blivit klar med en bokning den 26 mars i M:B i
M-huset. Företaget som ska presentera är AON och minglet
efteråt kommer hållas i M-café.
Beslut: Martin ska undersöka närmare vad det innebär att BIIF
ska ställa ut på mässorna och att man efter det ska diskutera
vidare.
Sportbas
Julia har varit i kontakt med Daniel Nilsson angående en
aktivitet ute på Revinge med ERASMUS-studenterna.
Programledningen är positiv till förslaget. Hon har också haft ett
möte med sportrådet och varit på styrelseutbildning.
Webbi
Andreas har varit i kontakt med Stefan Svensson angående
brandbastun. Brandstudenters tillgång till den är inte fastslagen
eftersom den är i anslutning till det stora laboratoriet. Det finns
ett förslag om att införa t.ex. ett listsystem för att lösa problemet.
Andreas har även haft möte med representanter för D-sektionen
om att de ska hjälpa BIIF med BIIF-hemsidan då den haft
problem den senaste tiden.
§69
Beslut till följd av information

Beslut: Karl ska undersöka ifall postfacken är rätt märkta.
Beslut: Pernilla ska diskutera rollen som världsmästare med Vsektionens ordförande.
Beslut: Sofia ska ta kontakt med cateringfirma angående en
utebliven faktura.
Beslut: Martin ska undersöka vad det förväntas av BIIF om vi
deltar på mässorna, om företagen som ska ställa ut där är
intressanta och om Gotlandsmässan eller Revingemässan är mest
intressant.

§70
Nordic Meeting
Vi har erhållit en preliminär dagordning för Nordic Meeting. Vi
har också fått veta att boendet kommer vara gratis. Styrelsen ska
ha ett möte den 27 februari klockan 08:30 med
programledningen angående Nordic Meeting.
Beslut: Styrelsen ska ha ett möte där man går igenom alla
punkter om Nordic Meeting.

SID 3(6)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
§71
Brandskiphte

§72
Vårterminsmöte

§73
Sportevenemang

§74
Budget till hälsoföreläsning

§75
ERASMUS

§76
Sponsring till nollningen
§77
Bilhyrning

§78
RUB

§79
Påskmys

Det informeras om tider då Styrelsen, Brandsex och gästerna
anländer. Frågan om pris ska delas ut efter lekarna tas upp och
Styrelsen beslutar att lekarna kommer ge ära som pris.
Beslut: Vinnarna av lekarna kommer erhålla ära.

Vårterminsmötet ska hållas innan aprils månads slut. Förslag om
att det ska hållas den 20 april.
Beslut: Vårterminsmötet kommer hållas måndagen den 20 april
klockan 17:15.

Julia föreslår att en fotbollsturnering ska hållas den 10 maj och
att en femkampturnering ska hållas den 15 maj.
Beslut: Julia ska undersöka om dessa datum passar.

Det föreslås att fikat till hälsoföreläsningen ska kosta ungefär 25
kr/person.
Beslut: Fikat ska kosta 25 kr/person.

Julia ska ta kontakt med programansvarig för RUB angående ett
eventuellt besök på MSB Revinge med ERASMUS-studenterna.
Beslut: Bordläggs till nästa vecka.

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

Styrelsen beslutar att bilhyrning ska kosta 35 kr/mil och att
bensinen ska ingå i det priset.
Beslut: All privathyrning av bilar kommer kosta 35/mil.

Samtliga RUB-studenter är medlemmar i BIIF och då ska de ha
rätt att anmäla sig till BIIF-evenemang.
Beslut: Alla RUB-studenter ska få varsitt konto på BIIFhemsidan.

Det föreslås att påskmyset ska hållas den 23 mars.
Beslut: Påskmyset kommer hållas den 23 mars.
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§80
BI-info

§81
Presentation för programledning

Styrelsen ska skriva ett informationsmejl där man informerar om
kommande evenemang och där man också bifogar en kort
presentation av styrelsemedlemmarna.
För att få med alla evenemang i informationsmejlet menar
Styrelsen att man bör lägga upp ett drivedokument där alla
styrelsemedlemmar kan lägga upp kommande evenemang.
Beslut: Hampus ska lägga upp ett drivedokument. Samtliga
styrelsemedlemmar ska skriva en presentation om sig själva.
Sofia ska lägga upp bilder på driven som Hampus sen ska
redigera.

Styrelsen ska ha ett möte med programledningen den 27 februari
och det föreslås att Styrelsen ska presentera sig för
programledningen efter mötet.
Beslut: Styrelsen ska presentera sig för programledningen den
27 februari.

§82
Hoodies

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§83
Brandkorridoren

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§84
Micro i V-huset

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§85
Pengar till studiekvällar

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§86
Hemsidan

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§87
Utskriftskonto

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§88
Kontaktperson i styrelsen

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§89
Övrigt

Sofia har en punkt som handlar om bankkorten men detta
bordläggs till nästa möte.
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§90
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§91
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 26/2 12:00 i styret. Revisorer adjungeras.

§92
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Erika Lövström, justerare

Hampus Ragnar, justerare
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