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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-12-01

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

§564
OFMÖ
§565
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Hampus Ragnar och Martin Sigvardsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§566
Adjungeringar

BIIF 2016.

§567
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§568
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-11-27 är under justering.

§569
Beslutsuppföljning

Pernilla har inte ordnat access för Styrelsen till mysstyret.
Alkoholtillståndet till whiskyprovningen är ordnat.
Dekorationsgruppen har gjort ett julmysevenemang på BIIFs
facebooksida.
Dekorationsgruppen har inte köpt presenter till programledning
och styrelser.
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Anton har utlyst de vakantsatta posterna.
§570
Information

§571
Beslut till följd av information

§572
Informationsutskick

§573
Whiskyprovning

Ordförande
Pernilla har haft möte med V-styrelsen och tillsatt vakantsatta
poster.
Sekreterare
Anton har skrivit och justerat protokoll, han har även justerat
delar av HT-mötesprotokollet.
Han har också utlyst vakantsatta poster.
Han har även samordnat whiskyprovningen och sammanställt
betalningar.
Han har skickat förfrågan om att boka Skanörkursgården till
BIIF-skiphtet.
Kassör
Karl har skrivit konsultavtal och kassörat.
Studierådsordförande
Erika har delat ut CEQ-tårta till Bi14. Hon har även varit på
programledningsmöte. Man har diskuterat argument för att söka
pengar ur en resepott. Hon har även censurerat CEQ-enkäter.
Sexmästare
Sofia har justerat protokoll.
PR-chef
Hampus har hjälp Martin med bild åt Prevecon.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har fått in ett sjätte företag till annons på hemsidan.
Företagspresentation 2 december.
Sportbas
Julia har genomfört en volleybollturnering. Hon har även
inhandlat en volleyboll.
Webbi
Andreas har gjort ett evenemang om julmyset och justerat
protokoll.

Beslut: Föreningen ska inte fortsätta argumentera för fondpengar
till Stockholmsresan.

Martin vill skicka ut info om Swecopresentationen.
Beslut: Facebookinlägg om detta imorgon.

Allt är klart inför kvällen.
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§574
Julmys

Facebookevenemanget är gjort.

§575
Brandsexmärken

Sofia vill designa Brandsexmärken.
Beslut: BIIF ska köpa in och sälja märken.

§576
Övrigt

Andreas påminner om att folk ska städa efter sig i KC.
Beslut: Pernilla ska påminna Niklas Uhlin om renhållning samt
att man inte får äta i datorsalarna.

§577
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§578
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 10/12 12:00 i styret.

§579
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Hampus Ragnar, justerare

Martin Sigvardsson, justerare
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