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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-04-07

Tid

18:00

Plats

Hos Erika Lövström

Beslutande

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

§206
OFMÖ
§207
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Erika Lövström och Andreas Stagnebo väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§208
Adjungeringar

Martin Estlund.

§209
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§210
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-04-01 är ej justerat och godkänt.

§211
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§212
Information

Ordförande
Pernilla påminner om att studenter måste bli bättre på att följa
reglerna i V-huset vad gäller att inte äta eller dricka i
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datorsalarna. Hon påminner även om att det hålls pubrunda på
fredag. Utöver detta meddelar hon om att sektionen har skickat
in en motion till kåren om namnbyte Väg- och vattensektionen
till V-sektionen. Pernilla meddelar även att hon förberett inför
vårterminsmötet.
Beslut: Hampus ska göra ett facebookinlägg där man påminner
om reglerna i V-husets datorsalar.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll. Han har också skickat ut kallelse till
vårterminsmötet.
Kassör
Karl har hanterat föreningens ekonomi.
Studierådsordförande
Erika har varit på utbildning för studeranderepresentanter i
instutitionsstyrelsen, IRST. Hon har också haft möte med
sektionens studierådsordförande.
Sexmästare
Sofia har kontaktat Håkans Frantzich om vem man ska kontakta
på Bengt Dahlgren angående sponsring av brandpub. Hon har
även fått svar från Kårens pedell om höstfesten och
preliminärbokat ett datum.
Beslut: Sofia ska kontakta sektionens sexmästare för att brands
höstfest inte ska krocka med sektionens eventuella höstfest.
PR-chef
Hampus har fått infomejl från BRINN om deras verksamhet.
Beslut: Hampus ska vidarebefordra detta mejl till resten av
Styrelsen.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har haft kontakt med Räddningstjänsten syd och
meddelar att de kommer på besök efter sommaren. Utöver detta
har han haft kontakt med brandrelaterade företag.
Sportbas
Julia har mejlat Erik Nilsson, Daniel Nilsson och ansvariga på
revinge angående ERASMUS-dagen.
Webbi
Andreas har undersökt olika företag som säljer hemsidor. Han
har erhållit offert på ungefär 10 000 kr.
Beslut: Beslut om köp av hemsida tas upp på nästa möte.
Beslut: Andreas ska kontakta Elin Holm angående hemsidan.
Revisor
Martin Estlund har skrivit om en uppföljande vers till visan
”spritbolaget”. Han har också skrivit verksamhetsberättelse.
§213
Beslut till följd av information

Beslut: Beslut om köp av hemsida tas upp på nästa möte.
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Beslut: Andreas ska kontakta Elin Holm angående hemsidan.
Beslut: Hampus ska vidarebefordra detta mejl till resten av
Styrelsen.
Beslut: Sofia ska kontakta sektionens sexmästare för att brands
höstfest inte ska krocka med sektionens eventuella höstfest.
Beslut: Hampus ska göra ett facebookinlägg där man påminner
om reglerna i V-husets datorsalar.
§214
Nollningssponsring

§215
Nordic Meeting

§216
Vårterminsmötet

Martin Sigvardsson har fått en lista över vilka företag som
Phöset vill söka spons hos. Martin har bett om information om
till exempel vilka personer de ska söka hos inom företaget och så
vidare. På detta vis undviker man att man ger ut dubbel
information. Phöset vill söka spons till nollningsschemat och
nolleguiden.
Styrelsen anser huvudsakligen att phösets förfrågan inte
konkurrerar med BIIF. Styrelsen menar även att man inte tror att
pengarna är det väsentliga i konkurreringsfrågan.
Så länge Phöset bara söker den spons de har meddelat BIIF om
att de ska söka och att de är tydliga med att erbjudandena bara
gäller för i år ser BIIF inga problem med det. Det är även viktigt
att Styrelsen kontaktas av Phöset om varje enskilt företag som
spons söks ifrån. BIIF vill ha kontroll över sponssökningen även
kommande år om detta ska godkännas över huvud taget.
Beslut: Anton och Martin Sigvardsson ska skriva ett dokument
där man skriver upp vad som ska gälla över sponssökning bland
brandföretag.
Beslut: Detta protokoll skickas till Axel Philip.

Styrelsen går igenom schemat för Nordic Meeting.
Man lämnar frågan öppen för saker som representanterna ska ta
upp under Nordic Meeting från resten av Styrelsen.
Beslut: Representanter från Styrelsen ska fotografera
kontinuerligt under resan.

Kallelsen är skickad till mötet. Föredragslistan ska skickas ut på
måndag.
Beslut: Anton och Andreas ska skapa ett facebookevenemang. I
mejlet ska sista datum för motioner, 9 april, tilläggas.
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§217
Bumperballs

Styrelsen ska besluta om var bumperballeventet ska hållas. Man
föreslår på gräsplanen bakom lophtet.
Beslut: Bumperballeventet ska hållas bakom lophtet och man
ska grilla om vädret tillåter.

§218
Övrigt

Anton menar att man bör skapa en mejlutskickslista till RUBstudenter eftersom de nu är medlemmar i BIIF.
Bilder från påskmyset ska läggas upp på hemsidan.
Bakgrundsbilden på facebooksidan ska uppdateras med en bild,
förslagsvis från nollningen.
Budgetförslaget ska mejlas till resten av Styrelsen.
Beslut: Pernilla ska kontakta Daniel Nilsson om man kan ordna
en mejlutskickslista för RUB-studenter som BIIF kan använda.
Beslut: Bilder från påskmyset ska läggas upp på hemsidan och
facebook.
Beslut: Andreas ska ta fram en kravspecifikation tillsammans
med datorgruppen angående en ny hemsida.
Beslut: Styrelsen ska via ett mejlutskick informera BIIFs
medlemmar om vad det sänkta sektionsbidraget handlar om.

§219
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§220
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 16/4 12:00 i styret.

§221
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare
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Erika Lövström, justerare

Andreas Stagnebo, justerare
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