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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-09-17

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

§356
OFMÖ
§357
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Sofia Majtorp och Julia Lennartsson väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§358
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§359
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§360
Föregående mötesprotokoll

§361
Beslutsuppföljning

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

Nollorna har blivit påminda om att betala sina ouveraller.
Andreas har undersökt pris för nätverksswitch.
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§362
Information

§363
Beslut till följd av information

Ordförande
Pernilla meddelar att man i framtiden, med start denna läsperiod,
måste anmäla sig till alla tentamina. Detta är en följd av att man
ska börja med anonyma tentamen. Hon meddelar även att
Sektionen har en ny hemsida och att Styrelsen ska lägga upp en
bild på sig själv där.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll.
Kassör
Karl har drivit in ouverallskulder från Bi15.
Studierådsordförande
Erika har hjälpt Bi15 välja ut studierådsrepresentanter.
Sexmästare
Sofia har planerat inför höstfesten.
PR-chef
Hampus har reklamerat ouveraller.
Arbetsmarknadskontakt
Martin meddelar att Stockholmsresan har fått ett preliminärt
datum bokat. Han meddelar även att 111 personer är anmälda till
företagspresentationen med räddningstjänsten syd.
Sportbas
Julia har skapat ett evenemang om ett besök på Boda Borg på
facebook. Hon har även haft möte med AktU angående
temasittningen. Lokal är bokad inför innebrandyturneringen.
Webbi
Andreas har lagt till alla medlemmar på hemsidan och ordnat
med annonser.

Beslut: Pernilla ska skicka in en styrelsebild till Sektionens
hemsida.
Beslut: Andreas ska lägga till en text i hemsidans galleri där man
ger folk som är med på bilderna möjlighet att få dem borttagna
om så önskas.

§364
Nätverksswitch

Andreas har undersökt pris och funktion för olika
nätverksswitchar men han har inte undersökt möjligheten att låna
eller hyra.
Beslut: Bordläggs.
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§365
Damsittning

§366
Sportevenemang

§367
Höstfest

§368
Sektionsbidrag

§369
HT-möte

§370
BI-info

§371
Övrigt

Karl föreslår att damsittningen hålls på lophtet den 12/12.
Beslut: Karl ska boka datumet.

Julia informerar om innebandydatum och om anmälningar till
brandmilen.
Julia ska ta fram ett preliminärt pris på resa till och från Boda
Borg.
Beslut: BIIF betalar hyran till innebandylokalen.
Beslut: BIIF ska bjuda på fika under brandmilen.

BRINN föreslås bjudas in till brand höstfest. Man föreslår även
att Sektionsstyrelsen och L-tek bjuds in.
Beslut: Ovan nämna styrelser bjuds in.
Beslut: Bordläggs.

Kåren genomför en utvärdering av sektionsbidraget till
sektionerna. Diskussioner följer angående hur mycket
sektionsbidraget påverkar BIIFs ekonomi. Styrelsen ställer sig
negativ till en eventuell sänkning av bidraget då man anser att
pengarna gör mest nytta ju närmre studenten de kommer. BIIF är
det organ som står närmst brandstudenter och föreningen
garanterar att de spenderas väl. När BIIF fördelar pengarna vet
man vart de går.
Styrelsen anser i övrigt att bidraget bör fördelas så att pengarna
följer studenten.

Man föreslår att höstterminsmötet ska hållas tisdagen den 24
november.
Beslut: Enligt ovan.

Ett informationsmejl angående höstens aktiviteter bör skickas ut
till föreningens medlemmar.
Beslut: Bordläggs.

BRINN har skickat förfrågan om att göra reklam för
brandingenjörsutbildningen på ett nationellt plan.
Beslut: Pernilla ska kontakta BRINN och ta reda på mer
information. Bordläggs.
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Karl anser att eftersom trycket på några av ouverallerna är dåligt
bör BIIF kräva någon sorts kompensation.
Beslut: Defekta ouveraller ska inte betalas för, föreningen
kommer begära ett avdrag från frakten á 1000 kronor och man
vill inte ha nya ouveraller i utbyte mot defekta utan föreningen
vill ha pengarna tillbaka.
§372
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§373
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 24/9 12:10 i styret.

§374
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Julia Lennartsson, justerare

Sofia Majtorp, justerare
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