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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-02-02

Tid

12:10

Plats

Grupprum 12

Beslutande

Ordf. Olivia Wernberg
Sekr. Vicktor Riedel
Manne Malmberg
Karin Sandin
Ida Roslund
Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson
Lorentz Brännström

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Felicia Klint och Karin Sandin väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-01-26 är justerat och godkänt.

§6
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§7
Information

Ordförande
Olivia har haft flertalet överlämningstillfällen med Karl om
hennes post. Under veckan har Olivia varit på banken
tillsammans med Karl-Magnus och tecknat sig som firmatecknare.
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Olivia har varit med på BIIFs styrelseskiphte och planerat Vsektionens skiphte. Hon har även haft möte med V-styret och
Daniel Nilsson
Sekreterare
Vicktor har varit iväg och handlat pärm till styrelserummet där
mötesprotokollen kommer sitta. Han har också undersökt
möjligheten att köpa kaffekokare och muggar till styrelsen.
Vicktor har även varit på styrelseskiphte och brandsexskiphte
tillsammans med Brandsex-16 och -17
Kassör
Karl-Magnus har varit på banken med Olivia och Ida och haft
överlämning med Sofie. Han har kassörat för hela januarimånad
samt köpt brev och frimärke till BIIF. Han har även planerat
inför en punkt senare i mötet (§10, ”Kvittoredovisning”) och varit
på styrelseskiphte.
Studierådsordförande
Felicia har varit på möte med programledningen och på ett IB &
M-möte. Felicia har haft lunchmöte med Johanna Fransson om
hennes post och möte med Hugo. Hon har även haft ett
lunchmöte med övriga studierådsordförande på V-sektionen och
censurerat CEQ-utvärderingar samt varit på styrelseskiphtet.
Sexmästare
Ida har varit på banken med Olivia och Karl-Magnus och
förberett inför en företagspresentation med Briab. Ida har deltagit
på Brandsexskiphtet och styrelseskiphtet.
PR-chef
Ebba har mejlat till Intersport angående styrets hoodies, men inte
fått svar än och ska ringa till Intersport i veckan. Ebba har fixat
affischerna med bilder på styret och satt upp dem. Hon har även
lämnat in styrelsetröjorna på tryckning
Arbetsmarknadskontakt
Manne har börjat dra i presentation med WSP på WSPs
Malmökontor. Han har tagit över dusten med lokalbokning till
föreläsningssal för företagspresentationer och deltagit på
styrelsekiphtet.
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Sportbas
Karin har varit på kvällsmöte med AktU och haft lunchmöte
tillsammans med sportrådet om framtida aktiviteter. Hon har
även varit på styrelseskiphte.
Webbi
Lorentz har jobbat med att lägga upp alla funktionärer på
hemsidan och är nästan klar med detta. Även Lorentz har deltagit
på styrelseskiphte.
§8
Beslut till följd av information
§9
Presentation av BIIF17

§ 10
Kvittoredovisning

§ 11
Företagspresentationer

§ 12
Skiphtet

Inget besluts togs till följd av informationen
Vi (BIIF-17) ska presentera oss för alla klasser, programledning
och övrig berörd personal så som husprefekt och vaktmästare.
Beslut: Olivia kollar upp schema för Bi14, Felicia Bi15, Lorentz
tar RH16 och Ebba för Bi16. ERASMUS tas samtidigt som Bi15.
Karl-Magnus går igenom hur man redovisar kvitto. Detta görs
genom blanketten ”Kvittoredovisning” som finns i det vita skåpet
i BIIF-rummet. Karl-Magnus önskar att alla papper man får ges
till honom, så sållar han bort vad han behöver och inte behöver
för bokföringen. Han påminner också om att det inte är våra
pengar och alla köp ska motiveras, samt att inga pengar ges
tillbaka om man inte har kvittot.
Tidigare har vi fått låna lokal till våra företagspresentationer, men
detta får vi inte längre och vi måste betala för detta själva. Manne
yrkar på att företagen ska betala för lokalhyran, eftersom det
skulle bli en för stor kostnad för BIIF för varje presentation.
Beslut: Företagen faktureras numera även för lokalhyran.
Detaljer till BIIF-skiphtet diskuteras. På grund av att
jubileumsgruppen går av i år, bör vi att utöka platserna på samma
vis som BIIF-16 gjorde föregående år när jubileumsgruppen
skiphtades in. Tills nästa år bör, eventuellt, en större lokal ses
över, så att så många som möjligt kan följa med.
Beslut: Antalet platser höjs till 45.
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Somliga funktionärsgrupper bör ha förtur till platser på skiphtet,
eftersom de på olika sätt varit med eller ska vara med i skiphtet.
Beslut: Pågående och avgående styrelse samt pågående och
avgående brandsex har förtur till platser. För resterande platser är
det först till kvarn.

§ 13
Tillgång till hemsida, Facebook och
Instagram

§ 14
Kick-offpengar

§ 15
Adjungeringar av phøskontakt,
revisorer och likabehandlingsombud.

§ 16
Internationella studenter, ERASMUS

För tillfället är det bara Lorentz som har tillgång hemsidan och
Olivia och Lorentz som har tillgång till Facebook och Instagram.
Styrelsen anser att samtliga ska ha tillgång till de sociala medierna.
Beslut: Samtliga ska få tillgång till BIIFs sociala medier.
Tidigare år har varje person fått 200 kronor per person (inklusive
gruppledaren) i kick-offpengar. Bastumästeriet har inte tidigare
fått kick-off pengar. Gemensamma åsikten är dock att de bör få
kick-off pengar eftersom de trots allt är en funktionärsgrupp och
att de planerar aktiviteter för BIIF under året. Berörda
funktionärsgrupper är AMK-gruppen, sportrådet, PR-gruppen,
datorgruppen, studierådet samt bastumästeriet.
På grund av osäkerhet angående vilken budget brandsex kickoffpengar tas från, bordläggs detta till ett senare möte.
Beslut: Ovannämnda berörda funktionärsgrupper får 200
kronor per person i kick-offpengar.
Enligt BIIFs stadgar, (8 kap §6 ska) den av V-sektionen utsedda
phøskontakt (Dahlia Khairallah) kallas till samtliga möten. Olivia
föreslår att Dahlia får kallelse stadgeenligt, men att hon kommer
när hon har något att delge eller vill diskutera något med BIIF.
Revisorerna kallas till möte när de anses behövas.
Likabehandlingsombudet ska tillkallas en gång i månaden, vilket
kommer göras stadgeenligt. Dock är Ebba BIIFs
likabehandlingsombud och kommer vara med på samtliga möten
ändå.

Vi kommer presentera oss för ERASMUS-studenter se tidigare
paragraf (§ 9). Husprefekten önskar att vi informerar de
internationella studenterna om ordningsregler som gäller i Vhuset.
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Beslut: Världsmästaren får i uppgift att översätta och skicka ut
informationen till ERASMUS-studenterna

§ 17
ERASMUS Revinge

§ 18
Projektorduk

§ 19
Övrigt

Tidigare år har man åkt på en heldag med ERASMUS-studenter
till Revinge med programledning och BIIF. Detta var något som
uppskattade och vi vill gärna göra detta i år igen.
Beslut: Karin drar i ERASMUS-Revinge”-projektet.
Branschdagen undrade om vi vill köpa deras projektorduk från
branschdagen. Styrelsen finner ingen anledning för oss att äga en
projektduk och vi väljer att avböja erbjudande
Beslut: BIIF köper inte branschdagens projektorduk
Manne föreslår att man kan få låna ut bordshockey-spelen mot
pant. Den gemensamma åsikten är att det kan bli komplicerat,
men Karin föreslår att vi kan ha lunch-event med bordshockeyistället.
Ida undrar över matbudget till skiphtet. Karl-Magnus och Ida ska
gå igenom tidigare budget.
Lorentz önskar mobilfria styrelsemöte. Olivia hade planer på att
skriva ordningsregler och styrelsen kommer fram till att vi ska ha
regler för mötena med.
Beslut: Olivia skriver ihop ordningsregler för styrelsemöte och
BIIF-rummet.
Felicia lyfte frågan om mat på lunchmöte för studierådsmötena
som det varit tidigare år. Punkten bordläggs till nästa möte.
Nordic Meeting kommer arrangeras hos oss till hösten. Förslag
från Daniel Nilsson är att lägga det till höstfesten. Daniel ska kolla
upp datumen med medparterna till Nordic Meeting.

§ 20
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 21
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 10/02 12:10 i BIIF-rummet.
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§ 22
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:12.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Felicia Klint, justerare

Karin Sandin, justerare
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