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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-05-21

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§278
OFMÖ
§279
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

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

§280
Adjungeringar

Eleonora Grönlund.

§281
Dagordning

Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§282
Föregående mötesprotokoll

§283
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-04-23 är justerat och godkänt. Protokoll från
2015-05-13 är ej justerat och godkänt.

Erik Nilsson har blivit meddelad om att han blivit vald till
världsmästare.
Julia har varit i kontakt med Revingehed angående filmning inför
introveckan.
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Hela styrelsen har kommit med sina tankar om
hemsidekravspecifikationen.
Erika och Karl har påmint om uteblivna fakturor från en obetald
studierådslunch. Fakturan har inte framkommit men har enligt
uppgift blivit skickad.
Pernilla meddelar att BIIF inte kommer få tillgång till en
mejllista till RUB-studenterna.
Bastuchief har utlysts.
§284
Information

Ordförande
Pernilla har haft diskussionsmöte med V-styrelsen angående
nollningen. Hon meddelar att sektionen kommer välja in det nya
mastersprogrammet som medlemmar. Hon meddelar även att
varje utskott ska stå i caféet under nollningen. Efter detta
kommer phaddergrupperna åläggas cafépass.
Hon meddelar även att V-styrelsen vill vara med på
campusrundvandringen som kommer hållas på måndagen i
introveckan kommer innefatta medlemmar från V-styrelsen.
Långa diskussioner följer om hur BIIF-styrelsen ställer sig till Vstyrelsens förfrågan.
Beslut: BIIF-styrelsen beslutar att V-styrelsen inte gå med under
campusrundvandringen.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll.
Kassör
Karl ska ha möte med banken i eftermiddag. Han ska då skriva
över BIIF till sparbanken skåne.
Studierådsordförande
Erika deltog i en workshop som Kåren anordnat. Hon har även
anordnat en studiekväll i mekanik. Utöver detta har hon haft kick
off med studierådet och haft studierådsmöte.
Sexmästare
Sofia har slängt skräp från förrådet. Hon har även haft möte med
Elin Holm angående höstfesten. Utöver detta har hon bokat ett
datum för BTR-puben.
PR-chef
Hampus har erhållit BIIF-hoodier.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har anordnat företagspresentationer. Han har även pratat
med Andreas Edlund angående BIIFs phössponsringskrav.
Martin planerar också en AMK-kickoff.
Sportbas
Julia har anordnat femkamp. Hon har även kontakt med Daniel
Nilsson och Daniel Cederholm angående RUB-besök i

SID 2(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
introveckan. Hon har även haft möte med AKTU angående
phadderståningen.
Webbi
Andreas har bett om hemsidekravspecifikation av Johanna
Hallberg.
Eleonora Grönlund
Eleonora har presenterat likabehandlingsombuden för
phaddrarna. Hon har även anordnat en lunchpicnic.
§285
Beslut till följd av information

Beslut: V-styrelsen ska inte gå med på campusrundvandringen.

§286
Hemsidan

Andreas arbetar vidare med hemsidan.

§287
Nytt mastersprogram

§288
Antagning brandmannapraktiken

§289
Bastuchief

§290
Sponsring

§291
Nollning

§292
Övrigt

V-sektionen har röstat in det nya mastersprogrammet i sektionen.
Öppen diskussion följer.
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga fram en proposition om att
inkludera det nya mastersprogrammet i BIIF till
höstterminsmötet.

Det har framkommit ett förslag att man ska premiera betyg i
stället för att gå på om ifall man klarat kurserna eller inte när
man ska lotta ut praktikplatser till förstaårsstudenterna.
Beslut: Styrelsen är emot förslaget och Erika och Pernilla ska
framföra dessa åsikter på mötet med Daniel Nilsson.

Eric Johansson föreslås till extra bastuchief.
Beslut: Bifalles enligt förslag.

Beslut: Styrelsen ska läsa kontraktet angående phössponsring.
Beslut: Vidare diskussioner bordläggs till nästa vecka.

Axel Philip närvarar inte under mötet varför punkten bordläggs.
Beslut: Bordläggs till nästa möte.
Beslut: Pernilla ska mejla nollningsschemat till Styrelsen och
likabehandlingsombudet.

Hampus yrkar på att BIIF ska öppna ett swishkonto.
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Sofia frågar Styrelsen om hur man ställer sig till att byta datum
på höstfesten.
Beslut: Styrelsen är inte villiga att ändra sitt datum till
höstfesten.
§293
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§294
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28/5 12:10 i styret.

§295
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Erika Lövström, justerare

Andreas Stagnebo, justerare
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