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INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-09-09

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

§341
OFMÖ
§342
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Hampus Ragnar och Andreas Stagnebo väljs att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§343
Adjungeringar

Martin Estlund och Eleonora Grönlund.

§344
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§345
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-09-03 är ej justerat och godkänt.

§346
Beslutsuppföljning

Pernilla och Sofia har inte undersökt hyra för släp.
Andreas har inte tillkännagett BIIFs hemsida på BIIFs
facebooksida.
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§347
Information

§348
Beslut till följd av information

Ordförande
Pernilla har haft möte med V-styrelsen. Hon meddelar att
Sektionen undersöker möjligheten att införa ett nytt kontantfritt
betalningssystem.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll och redigerat presentationsfilmen.
Kassör
Karl har drivit in ouverallskulder från nollorna.
Studierådsordförande
Erika meddelar att incidenten på mekanikomtentan har lösts.
Hon har även anordnat studiekväll.
PR-chef
Hampus har förberett inför kårestivalen.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har bokat företagspresentation med Räddningstjänsten
Syd.
Sportbas
Julia har planerat sportkvällen tillsammans med AktU. Hon
meddelar även att man har ett preliminärt datum till utflykten till
Boda Borg.
Webbi
Andreas har arbetat med annonserna på hemsidan.

Beslut: Erika ska påminna nollorna om att betala ouverallerna.
Beslut: Martin ska vara kontaktansvarig för annonserna på
hemsidan.

§349
Sportevenemang

§350
Nätverksswitch

Julia meddelar att man på måndag ska gå ut med intresseanmälan
inför Boda Borg.
Vidare diskuteras Julias förslag på datum för höstens aktiviteter.
Beslut: Julia ska gå ut med information om Boda Borg-besöket
via BIIFs facebooksida på måndag.

För att brandLAN ska kunna genomföras behövs en
nätverksswitch. Eftersom BIIF inte innehar en nätverksswitch
föreslår Andreas att en sådan köps in. Andreas ska ta fram ett
förslag på nätverksswitch.
Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§351
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Safari

Pernilla informerar om en safari där Sektionens funktionärer
deltar och visar upp sig. Den kommer hållas den 7 oktober.
Beslut: Alla texter som förklarar funktionärsposter ska skrivas
om inför safarin.

§352
Övrigt

Inget övrigt.

§353
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§354
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 17/9 12:10 i styret.

§355
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Andreas Stagnebo, justerare

Hampus Ragnar, justerare
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