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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum
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12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§189
OFMÖ
§190
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Sofia Majtorp och Hampus Ragnar väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§191
Adjungeringar

Kristoffer Björkman.

§192
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§193
Föregående mötesprotokoll

§194
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-03-05, från 2015-03-12 och från 2015-03-26
är justerade och godkända.

Pernilla har inte fått rättighetslistan från kåren. Karl har hittat
den på Kårens hemsida.
Pernilla har skickat listan över vilka styrelsemedlemmar som får
boka Lophtet till Kåren men inte fått svar.
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Andreas har inte frågat Daniel Nilsson om var sprinklersystemet
kan ställas ut.
Karl har kontaktat Eleonora Grönlund om kvitton från
styrelseskiphtet.
§195
Information

Ordförande
Pernilla har varit på arbetsmarknadskväll och på herrsittning.
Hon har också varit på informationsmöte om sänkt bidrag från
sektionen till BIIF. Hon har även haft möte med V-styret om ett
event som kallas ”slaget om Lund”.
Pernilla meddelar att man kan lämna in förslag till Kårens
verksamhetsplan. Hon meddelar också att det har valts in nya
funktionärer till Kåren.
Sekreterare
Anton har justerat alla gamla protokoll. Han har också varit på
infomöte om sänkt bidrag från sektionen till BIIF. Han har även
varit på herrsittning och arbetsmarknadskväll.
Kassör
Har varit på PKG-möte. Han har också varit på infomöte om
sänkt bidrag från sektionen till BIIF. Han har också skrivit
färdigt sin proposition och jobbat med budgeten. Han meddelar
även att han tagit hand om alla kvitton från skiphtet.
Studierådsordförande
Erika har varit på SRX-möte. Hon har också skrivit proposition.
Hon meddelar även att Bengt Dahlgren kommer sponsra den
klass som har bäst svarsfrekvens på CEQ-enkäterna med tårta.
Sexmästare
Sofia har genomfört en arbetsmarknadskväll. Hon har också
hämtat en deposition. Hon ska åka till banken med Karl och
Pernilla nästa vecka för att ordna ett bankkort för brandsexs
utgifter.
Sofia har även undersökt datum för höstfesten. Hon har varit i
kontakt med kårens pedell. Föreslaget är 14 november och 21
november.
Beslut: Sofia, Karl och Pernilla ska åka till banken nästa vecka.
PR-chef
Hampus har pratat med Kristoffer Björkman om hoodier och
tryck. Han har också sålt hoodier till brandklasserna. Utöver
detta har han tryckt och satt upp affischer.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har hållit i en företagspresentation. Han har också haft
möte med arbetsmarknadsgruppen och diskuterat
stockholmsresan. Han har även kontaktat Victoria Haraldsson
angående sponsring till phöset. Utöver detta har han mejlat RUB-
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kontakten Emma Axelsson om frågan om vilka av V-sektionens
aktiviteter som RUB-studenterna får gå på. Han har dessutom
undersökt datum i maj för en ny företagspresentation.
Martin meddelar att ÅF inte vill vara med på stockholmsresan.
Han har också diskuterat med Månsson om BRIAB och
meddelar att de vill komma i april.
Martin har kontaktat V-sektionens infochef Niklas Uhlin och
frågat var BIIF får sätta upp sina planscher. Där det finns plats
går bra. Martin har också skrivit på sitt testamente och har även
letat efter nya företag utöver att ha haft fortsatt kontakt med
gamla.
Sportbas
Julia har jobbat med ERASMUS-dagen. Hon meddelar att den
kommer bli av den 29 april. Hon har även fått ett
inloggningskonto till bokning av Brand1 som fungerar. Utöver
detta har hon varit på infomöte om sänkt bidrag från sektionen
till BIIF.
Julia har skickat ut information om kommande event. Hon har
också haft möte med sportrådet om höstens sportevenemang.
Beslut: Julia ska höra av sig till Daniel Nilsson, Erik Nilsson och
ansvariga på Revinge.
Webbi
Andreas har ordnat projektor till vårterminsmötet. Han har också
fått mejl från webbmastern i BRINN med tips om hur det gjorde
sin hemsida. Utöver detta har han skapat ett facebookevenemang
för brandLANet.
Kristoffer
Kristoffer har ett screentryckeri och är medlem i PR-gruppen.

§196
Beslut till följd av information

Beslut: Julia ska höra av sig till Daniel Nilsson, Erik Nilsson och
Revinge.
Beslut: Sofia, Karl och Pernilla ska gå ner till banken och ordna
ett kontokort för brandsexs utgifter.

§197
Hoodier

Hampus har fått 39 beställningar på brandhoodier. Kristoffer
Björkman meddelar att fredagen efter påsklovet är deadline för
beställning av hoodier.
Kristoffer Björkman ska försöka få ner priset på brandhoodierna.
Karl menar att det är fördelaktigt att pengarna kommer in på
BIIFs bankkonto innan tröjorna delas ut.
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Beslut: Beslut om hur många tröjor som ska beställas skjuts två
veckor fram.
Beslut: Man får bara hämta ut sin hoodie när BIIF fått in pengar
och pengar ska sättas in på bankkonto.
§198
Overaller

§199
Budget

§200
Hemsidan

§201
Vårterminsmöte

Hampus meddelar att man undersökt om Kristoffer Björkman
kan göra overallerna och kombinera det med Rambölltrycket i
sitt eget tryckformat. Kristoffer vill ha ett långsiktigt samarbete
med BIIF och nämner att det blir billigare än föregående
samarbete.
Beslut: Hampus ska undersöka vidare var vi ska köpa overaller.
Beslut: Karl ska kontakta Daniel Håkansson om exakt pris för
overaller förra året. Hampus ska också undersöka vad det kostat.
Beslut: Hur många hoodier som ska beställas beslutas om två
veckor.

Karl har mejlat den preliminära budgeten till Styrelsen. Han har
räknat konservativt. Sofia påpekar att budgeten är svår att följa.
Andreas menar att punkten ”övriga personalkostnader” bör
förtydligas. Karl menar att budgeten är ny och kommer bli mer
tydlig till hösten.
Anton undrar vad ”övriga gåvor” innebär. Pernilla påpekar att
man bör byta till ”övriga bidrag”.
Beslut: Alla brandklasser ska meddelas om att de ska kontrollera
om de är medlemmar i BIIF. Det ska stå ”V BIIF” och inte vara
”V” på mecenatkorten.
Beslut: Kvitton från Nordic Meeting ska undersökas två veckor
fram.
Beslut: ”Övriga gåvor” ska byta namn till ”Övriga bidrag”.

Beslut: Hemsidan bordläggs till nästa möte.

Styrelsen har läst igenom alla inkomna propositioner.
Pernilla vill ändra propositionen om valberedning. Det ska finnas
en representant även från fjärdeårsbrandstudenter.
Valberedningens förslag på poster som ska tillsättas ska komma
nästa vecka och kallelse till mötet ska skickas i dag.
Beslut: Styrelsen står bakom propositionerna som är inkomna.
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§202
Övrigt

Erika undrar hur man tillsätter posten världsmästare rent
praktiskt. Pernilla svarar att Styrelsen får tillsätta vakantsatta
poster på ett styrelsemöte.

§203
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§204
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 7/4 18:00 hos Erika.

§205
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Sofia Majtorp, justerare

Hampus Ragnar, justerare
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