BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-09-24

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§375
OFMÖ
§376
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Martin Sigvardsson och Erika Lövström väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§377
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§378
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§379
Föregående mötesprotokoll

§380
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-03-03 och 2015-03-09 är justerade och
godkända.

Karl har bokat lophtet till damsittningen.
Pernilla har skickat bild på Styrelsen till Sektionens hemsida.
Julia har lagt ut info om Boda borg på facebook.
Pernilla har bjudit in övriga styrelser till höstfesten.
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Pernilla har mejlat BRINN angående gemensam PR-satsning
mellan BRINN och BIIF.
Hampus och Karl har kontaktat leverantören av ouverallerna men
har inte kontaktat tillverkaren.
Andreas har kontaktat Per-Gunnar Alm och Stefan Svensson om
att få sätta in ett sprinklersystem i brandkorridoren.
§381
Information

§382
Beslut till följd av information

Ordförande
Pernilla meddelar att lokal är bokad till Sektionens
höstterminsmöte, det kommer hållas i E:A.
Hon meddelar även att Sektionens vinterfest ligger på samma
datum som brands damsittning.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll.
Studierådsordförande
Erika har varit på SRX-möte. Hon meddelar även att man
kommer genomföra en aktivitet som heter den stora studiedagen.
Där kommer hållas tävlingar och lekar samt anordnas ett
studietillfälle i slutet.
Sexmästare
Sofia har varit i kontakt med ekonomiansvarig på kåren
angående en faktura från programsittningen. Hon har även sökt
alkoholtillstånd till brands höstfest.
PR-chef
Hampus har varit i kontakt med ouveralltryckeriet angående
bristande kvalitét på ouverallerna.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har anordnat en företagspresentation med
Räddningstjänsten Syd.
Sportbas
Julia har bokat Viktoriastadion till innebrandyn. Hon meddelar
även att 7 personer är anmälda till brandmilen.
Webbi
Andreas har mejlat V-husets prefekt samt undersökt olika
möjligheter att låna/köpa nätverksswitch.

Beslut: Martin ska boka lokal till Föreningens höstterminsmöte.
Beslut: Pernilla ska undersöka om det är möjligt att byta datum
för Sektionens vinterfest eller brands damsittning.
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§383
Höstfest

§384
Nätverksswitch

§385
Hemsidan

§386
BI-info

§387
Sektionsbidrag

§388
Utvärdering nollningen

§389
Jubileum

§390
Fika brandmilen

Sofia tar upp frågan angående förhållningsregler för vem som får
jobba på höstfesten. Det finns inga speciella förhållningsregler
inom Föreningen som reglerar detta.
Hon efterlyser även ett beslut om vad fotografen ska få i
ersättning.
Beslut: Fotografbeslut bordläggs till på tisdag.

Andreas har mejlat olika sektioner samt kåren angående
möjligheten att låna/köpa en switch. Han har blivit kontaktad av
alumniföreningen och fått en förfrågan om att de köper en switch
till BIIF med kravet att BIIF öppnar upp LANet för BIIFalumnier.
Beslut: Andreas ska hålla Styrelsen uppdaterad i frågan.

En funktion på hemsidan där alla föregående årskurser listas
föreslås.
Beslut: Andreas ska undersöka möjligheten att införa en sådan.

Ett informationsmejl ska skickas ut där Föreningens kommande
events listas bör skickas ut snarast.
Beslut: Styrelsemedlemmar som har events som ska med på
infomejlet ska skickas till Hampus innan nästa möte.

L-tek, BIIF och Styrelsen ska ha ett inledande lunchmöte
angående en eventuell sänkning av sektionsbidraget. Detta ska
hållas 5/10.
Beslut: Karl ska ta fram mer info om budgeten.

Eva Wetterholm Pålsson och Daniel Nilsson har efterfrågat ett
utvärderingsmöte om nollningen.
Beslut: 1/10 mellan 09:00-10:00

Styrelsen ska komma med idéer på jubiléumsevent inför nästa år.
Beslut: Förslag inkomna till på tisdag.

Beslut: Sofia ska köpa chokladmedaljer och fika till brandmilen.
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§391
Whiskeyprovning

Beslut: Bordläggs.

§392
BRINNs förfrågan om PR

Beslut: Bordläggs.

§393
Övrigt

Inget övrigt.

§394
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§395
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 29/9 17:00 hos Pernilla.

§396
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Martin Sigvardsson, justerare

Erika Lövström, justerare
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