BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-04-23

Tid

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

§244
OFMÖ
§245
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

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

§246
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§247
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§248
Föregående mötesprotokoll

§249
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-04-01 är justerat och godkänt. Protokoll från
2015-04-16 är ej justerat och godkänt.

Pernilla har inte fått svar från Daniel Cederholm angående en
mejllista till RUB-studenterna.
Anton har mejlat protokollet med beslut om phössponsringen till
Axel Philip.
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§250
Information

§251
Beslut till följd av information

Ordförande
Pernilla har haft möte med V-styret. Hon meddelar att sektionens
styrelse kommer vilja sänka bidraget från sektionen till BIIF till
hösten igen.
Beslut: Julia ska höra av sig till Revingehed angående RUBbesök i introveckan.
Beslut: Pernilla ska skicka stadgar och reglemente i WORDformat till Anton.
Sekreterare
Anton har anslagit posten världsmästare till BIIFs medlemmar.
Han har även justerat protokoll.
Kassör
Karl har hanterat föreningens ekonomi.
Studierådsordförande
Erika har sökt kontakt med Anders Gudmundsson angående en
utebliven faktura. Hon har även hållit i en studiekväll i mekanik
tillsammans med sektionens studieråd.
Sexmästare
Sofia har genomfört en arbetsmarknadskväll och köpt mat till
utflykten till Revingehed med ERASMUS-studenterna. Hon har
även ordnat fika till vårterminsmötet.
PR-chef
Hampus har beställt hoodier och overaller.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har skrivit testamente om gamla företag till sin
efterträdare. Har har också hållit i en arbetsmarknadskväll
tillsammans med Prevecon.
Sportbas
Julia har anordnat ett bumperballevent. Hon har även öppnat upp
för anmälan till fotbollsturneringen.
Webbi
Andreas har haft möte tillsammans med DWWW, datorgruppen
och Tobias Mörtlund angående hemsidan.

Beslut: Julia ska höra av sig till Revinghed angående RUBbesök i introveckan.
Beslut: Pernilla ska skicka stadgar och reglemente i WORDformat till Anton.

§252
Vårterminsmöte

Stadgar och reglemente bör uppdateras snarast möjligt.
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Beslut: Hampus ska mejla Daniel Nilsson om att sätta upp
brandsprutan och riskvågen i respektive lärarkorridor.
§253
Hemsidan

§254
Nollning
§255
Revingedagen med ERASMUS

§256
Brandvakter

§257
Övrigt

Andreas meddelar från mötet med DWWW att de kan skapa en
ny hemsida men de vill att BIIF ska vara den drivande kraften.
DWWW menar att de kan ha hemsidan färdig innan nollningen.
Andreas ska söka att samarbeta med sektionen så att designen på
BIIFs hemsida och sektionens hemsida ser liknande ut.
Beslut: Andreas ska söka samordna med sektionen angående
hemsidans design.

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

Maten till utflykten är beställd.
Beslut: Brand1 ska bokas.

Det har kommit in ett antal ansökningar till jobbet att stå
brandvakt som erbjöds av Daniel Rosberg. Det finns en plats
över som behöver tillsättas.
Beslut: Pernilla ska mejla BIIFs medlemmar för att tillsätta den
överblivna platsen.

Styrelsen diskuterar hur man ska få upp intresset för
arbetsmarknadskvällar. Förslag som att göra puben mysigare,
hålla workshops och seminarier, hålla föreläsningar i samband
med maten, hålla fler lunchföreläsningar, göra testa-på-events
ute på företag och att erbjuda studiebesök föreslås. Man föreslår
också att göra en enkätundersökning i klasserna för att klargöra
vad som eftersöks bland företagspresentationer.
Beslut: Styrelsen ska fundera kring nya idéer för att göra
företagspresentationer mer attraktiva.

§258
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§259
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 29/4 12:00 i styret.
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§260
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Hampus Ragnar, justerare

Sofia Majtorp, justerare
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