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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-05-28

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

§296
OFMÖ
§297
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Julia Lennartsson och Andreas Stagnebo väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§298
Adjungeringar

Axel Philip.

§299
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§300
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2015-05-13 och 2015-05-21 är ej justerat och godkänt.

§301
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§302
Information

Ordförande
Pernilla har varit på möte med V-styrelsen och meddelar därifrån
att man valt in en ny sångcanteur på sektionen. Hon har även
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varit på möte med phöset, V-styrelsen och
likabehandlingsombuden angående sånger som kan anses vara
stötande och om andra saker som har med likabehandling att
göra på sektionen. Herr- och damsittningarna under nollningen
kommer arbetas om.
Sekreterare
Anton har sålt hoodier och justerat protokoll.
Kassör
Karl har varit på möte med banken och ordnat ett företagsswish
till föreningen. Han har även fått ett erbjudande om att ge
revisorerna begränsad access till föreningens ekonomiska
översikt vilket skulle underlätta granskning.
Studierådsordförande
Erika har varit med på programledningsmöte. Hon har även haft
ett möte med Daniel Nilsson angående fördelning av
brandmannapraktikplatser.
Sexmästare
Sofia har hållit i BTR-pub.
PR-chef
Hampus har sålt hoodier.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har blivit kontaktad av ett företag som tillverkar
brandrelaterade saker. Diskussioner följer om huruvida ett sådant
företag är intressant för studenter i BIIF. Martin ska avvakta och
undersöka vad företaget vill få ut av kontakten innan man tar
beslut.
Diskussion följer om huruvida Räddningstjänsten syd får komma
under nollningen. Argumentet är att de vill komma innan
tredjeårsstudenterna väljer in till RUB. Axel Philip ger sex olika
förslag på datum som passar.
BIIF har fått ett erbjudande om en gratisplats på en
brandkonferens i Täby i november.
Sportbas
Deltagit i planerandet av phadderståningen.
Webbi
Andreas har erhållit V-sektionens kravspecifikation och
meddelar att den ser ut på liknande vis som den som Styrelsen
tänker sig att BIIFs hemsida ska se ut. Han har färdigställt
kravspecifikationen.
Han har även erhållit två offerter på bussfärd till kursgården.
§303
Beslut till följd av information

Beslut: Martin ska vidare undersöka vad företaget som säljer
brandrelaterade saker vill få ut av sitt besök.
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Beslut: Karl ska kolla upp faktura från Magnus kitchen.
Beslut: BIIF är intresserade av platsen till konferensen i Täby.
§304
BTR-pub

§305
Hemsidan

§306
GU-struktur

§307
Sponsring

Bengt Dahlgren ska betala en del av drickan under puben men
inte allt. Kåren kommer fakturera BIIF och därefter kommer Karl
fakturera Bengt Dahlgren.
Maten räckte inte under kvällen varför brandsex köpte till det
som saknades.
Beslut: Sofia ska mejla Karl hur mycket som ska faktureras till
Bengt Dahlgren.
Beslut: Bengt Dahlgren ska även betala det som köptes till.

Andreas har förenklat och färdigställt kravspecifikationen till
hemsidan förutom punkten om ??????.
Andreas nämner även tankarna man har kring annonser.
Förslaget är nu att låta DWWW tillverka hemsidan åt BIIF.
Beslut: ?????? kommer tas bort från kravspecifikationen.
Beslut: Andreas ska vara tydlig med att den nya hemsidan ska
vara klar innan nollningen. Ett kontrakt ska skrivas.
Beslut: Styrelsen godkänner Andreas förslag på
annonsplacering.

Erika informerar om LTH:s nya rektors tankar kring eventuella
grundutbildningsförändringar.

Diskussioner följer kring phössponsringskontraktet som Martin
och Anton sammanställt.
Någon menar att BIIF inte kan kräva att pengar som blir över
tillfaller phöset. En annan mening är att om phöset budgeterar för
saker så kommer det inte bli något över och därmed finns inget
problem. Ett förslag är att överblivna pengar från phöset kan
läggas i en fond.
Diskussioner följer om huruvida BIIF kan lägga krav på phöset
eller inte då det gäller två olika föreningar.
Beslut: Phöset får söka spons hos brandföretag för att fylla sitt
hål i budgeten.
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§308
Nollning

§309
Sommarbild

Pernilla föreslår att Styrelsen står någonstans på vägen mellan
kårhuset och A-huset och hälsar de nollorna välkomna när de går
ur kåraulan. Vidare går hon igenom schemat för vecka 0.
Axel Philip informerar om att Styrelsen som vanligt ska hålla en
station på stortorget där aktiviteten är slangrullningstävling. På
grillningen på kvällen får Styrelsen vara med och mingla.
Styrelsen kommer inte vara med på lära-känna-puben på
onsdagen.
Andreas yrkar på att Styrelsen beslutar om buss till kursgården.
Man väntar med beslutet och tar in fler offerter från bussbolag.
Man diskuterar huruvida man ska bjuda med en lekledare som
inte är aktiv i BIIF för närvarande. Man ser sig mer positiv till
någon som är aktiv och förslaget är Axel Philip.
Axel Philip fortsätter gå igenom hela nollningsschemat för
Styrelsen.
Styrelsen ska ringa till brandstudenterna efter andra urvalet.
Man diskuterar hur man ska meddela RUB-studenterna hur och
när de ska komma under kursgården.
Beslut: Andreas ska söka fler offerter på bussfärd.
Beslut: Axel Philip får följa med på kursgården under
förutsättningen att han inte har stoneface.

Pernilla undrar om vi vill ta en bild på alla inför sommaren.
Beslut: Bild tas 29/5 11:30.

§310
Övrigt

Inget övrigt.

§311
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§312
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 17/8 12:00.

§313
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Julia Lennartsson, justerare

Andreas Stagnebo, justerare
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