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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-02-11

Tid

12:00

Plats

V-Styret, ”Nya V-huset”

Beslutande

Ordf. Pernilla Lindau
Martin Sigvardsson
Julia Lennartsson
Sofia Majtorp
Andreas Stagnebo
Erika Lövström
Karl Borg
Hampus Ragnar

§24
OFMÖ
§25
Sekreterare

§26
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Karl Borg väljs till att protokollföra mötet i Anton
Håkanssons frånvaro.

Beslut: Sofia Majtorp och Erika Lövström väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§27
Adjungeringar

Axel Philip.

§28
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§29
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-02-05 är ej justerat och godkänt.

§30
Beslutsuppföljning

Pernilla och Erika har ej hört sig för angående världsmästare.
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Presentationer i klasserna har påbörjats, Bi14 och Bi12 återstår.
Hampus har påbörjat insamlingen av kontaktuppgifter.
Andreas har kollat med Daniel Nilsson angående
brandkorridoren och fått kontaktuppgifter till husprefekten, som
ännu inte har gått att nås.
Karl har fyllt i uppgifterna för studiecirkeln och inväntar respons
från Folkuniversitetet.
Andreas ska prata med Stefan i nästa vecka angående
brandbastun.
Erika har fört en dialog med Daniel Nilsson angående
Haugesund, där alternativ för resa har börjat utredas.
§31
Information

Ordförande
Pernilla har varit nere på banken och blivit firmatecknare. De
personliga möten som skall hållas med samtliga i styrelsen har
också påbörjats. Uppmaningen från städarna om att studenter i
V-sektionen måste bli bättre på att städa upp efter sig i KC
upprepas och att styrelsen gärna får sprida denna information till
sina klasskamrater. Styrelsen informeras även att
programledningen och studievägledarna önskar att ha möte den
27/2. Pernilla informerar även att en presentation av nya
styrelsen för programledningen ska genomföras.
Kassör
Karl har varit nere på banken och blivit firmatecknare.
Studierådsordförande
Erika har haft möte med Daniel Nilsson, Karolina Lundh,
Anders Gudmundsson samt studierektorn från fysikinstitutionen
om fysikkursen och dess upplägg.
Sexmästare
Sofia har haft infomöte med brandsex den 10/2 där
brandskiphtet började planeras. Oklart om Brand 1 kan användas
under skiphtet då den ska in på verkstad samt att den är bokad
av Sven-Ingvar. Sofia ska kolla med Sven-Ingvar om det går att
låna Brand 1 över helgen, alternativt hitta andra bilar som kan
användas.
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PR-chef
Hampus har börjar bli färdig med listan över kontaktuppgifter
till samtliga funktionärer i BIIF. De kontaktuppgifter som
saknas hjälps Hampus och Pernilla åt att samla in. De beställda
pikéerna till styrelsen har delats ut. Hampus har även börjat
skissa på utseendet på styrelsehoodies och förslag på hur de kan
se ut ska läggas upp på Facebook.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har blivit kontaktad angående att ställa ut på en
brandmässa som kanske är intressant den 19/5-21/5 på Gotland.
Syftet med mässan är att få kontakt med företag som vill komma
till lund och hålla lunch/kvällspresentationer. Styrelsen finner
det osäkert om mässan skulle ge några nya företag som vill
komma på presentationer. Martin fortsätter att undersöka vilka
företag som kommer vara där och om det är värt att åka.
Det finns även en mässa på Revinge den 10/9, där BIIF har fått
ett erbjudande om att stå för 1000kr, även detta förslag fortsätter
Martin att kolla på.
Martin har även genom sitt deltagande i V-sektionens
sponsorgrupp börjat undersöka hur BIIF skulle kunna öka sina
intäkter på sponsring. Det diskuteras som ett led i ökade intäkter
om räddningstjänster bör ha fortsatt rabatt på
företagspresentationer. Styrelsen finner att räddningstjänster ska
fortsätta ha reducerat pris på företagspresentationer, då de inte
har samma budget att marknadsföra sig som privata företag.
Martin har även fortsatt att ha kontakt med ett företag angående
att hålla en kvällspresentation den 26/3. Gallien som normalt
används efter presentationen är dock redan bokad av någon
annan. Därför måste en ersättningslokal hittas för att
presentationen skall gå att genomföra. I samband med
lokalfrågan diskuteras ifall priset bör höjas på
företagspresentationer. Eftersom att under den tid som V-café
renoveras så finns det inte någon lokal som kan användas utan
kostnad för mingel efter presentationen. Styrelsen väljer att
avvakta med att ta ett beslut kring en eventuell höjning av priset
för företagspresentationer.
Axel (Phöskontakt)
Axel informerar att phadderansökan har öppnat för samtliga på
V-sektionen. Huvudphaddrar till årets nollning har utsetts.
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Sportbas
Julia har bokat KC:B till kostpresentationen den 2/3-2015. Har
även börjat skissa på sportevenemang som skall ske under året.
Webbi
Andreas har fixat med hemsidan och dess innehåll. Har även
skapat ett anmälningsformulär som öppnar den 11/2 klockan
18.00.

§32
Beslut till följd av information

Beslut:
Räddningstjänster har fortsatt rabatterat pris på
företagspresentationer.
Beslut:
Martin undersöker vilka företag som ställer ut på Gotland 19/521/5 samt på Revinge den10/9 och om det är värt att åka på dessa
evenemang.
Beslut:
Martin fortsätter utreda hur sponsorintäkterna skulle kunna öka
för BIIF.
Beslut:
Martin försöker lösa en annan lokal till företagspresentationen
den 26/3.
Beslut:
Hampus ska lägga upp förslag på utseende av styrelsehooddies
på Facebook.
Beslut:
Pernilla och Hampus ska färdigställa kontaktlistan på samtliga
funktionärer i BIIF.
Beslut:
Sofia ska undersöka om Brand 1 är ledig under brandskiphtet,
alternativt hitta andra bilar som kan användas.
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§33
Nordic Meeting
Beslut:
Erika har mejlat med Daniel Nilsson angående Nordic Meeting
och han funderar på om sponsring kanske inte behövs då endast
tre i styrelsen skall skickas. Endast transporten till Haugesund för
tre personer skulle kosta 6000kr, samt att hemresa ej kan inledas
förrän på lördag förmiddag då det inte går några flyg på fredag
kväll. Vilket innebär att boende för ytterligare en natt måste
ordnas. Detta kan leda till att beslutet om att skicka deltagare kan
omprövas, då kostnaden kan bli för hög.
Erika sammanställer den informationen hon har och mejlar
Daniel Nilsson för vidare diskussion.
Beslutat att de som åker på Nordic Meeting från BIIF blir Erika,
Martin och Pernilla.
§34
Brandskiphte
Beslut:
Kvällsmöte på tisdag den 17/2 där skiphtet kommer diskuteras i
detalj. Till dess ska möjlighet till bilar undersökas.
§35
Bi-info
Beslut:
Precis som tidigare skall det skickas ut information om
kommande event samt en presentation av nya styrelsen. Hampus
tar på sig att skriva ihop utskicket där även de bilder som tas på
styrelsemedlemmarna på tisdag skall ingå.
§36
Utskriftskonto
Beslut:
Karl kollar vilka i styrelsen som har ett behov av detta, samt hur
utskriftspotten i budgeten skall fördelas mellan dessa.
§37
Kick-off-pengar till utskott
Beslut:
Pernilla uppmanar de utskott som finns att använda de 200kr per
person som finns tillgängliga för kickoffer.
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§38
Fotografering

§39
Hemsidan

§40
ERASMUS

§41
Accesser

§42
Testamenten

§43
Övrigt

Beslut:
Eftersom det behövs bilder till hemsidan på samtliga i styrelsen
beslutas det att samtliga skall ta med sig pikéerna på tisdag för
att fotas. Sofia tar ansvaret för att fixa en kamera till på tisdag.

Beslut:
Andreas undrar vilka i styrelsen som önskar att få administrativa
rättigheter till hemsidan och Facebook sidan. Det beslutas att
AMK och Sportbas skall få administrativa rättigheter samt att
samtliga i styrelsen skall få tillgång till Facebooksidan.
Andreas vill även ha hjälp att uppdatera informationen på
hemsidan, det beslutas att alla i styrelsen ska kolla vad som
saknas/behöver kompletteras på hemsidan.

Beslut:
Eftersom att ERASMUS endast läser en termin i Lund så har de
missat nollningen och det skulle därför vara kul att göra ett
välkommen till Sverige event för dessa studenter. Karl kollar hur
mycket pengar som kan läggas på detta. Julia kollar med Daniel
Cederholm som är ansvarig för RUB utbildningen ifall det går att
ordna så att ERASMUS kan åka ut till Revinge en dag
tillsammans med BIIf.
Eventuellt ska Axel delta som en representant från phöset.

Beslut:
Accesser till styrelsen ska vara fixade. Korten behöver dock
laddas vid Gallien innan de fungerar.

Beslut:
Samtliga i styrelsen har fått sina testamenten från sina
företrädare, dock inte alla undergrupper. Det beslutas därför att
ansvariga skall se till att sina respektive undergrupper får sina
testamenten av dess företrädare.

Julia diskuterar upplägget kring kostföreläsningen och
informerar att ett utskick till studenterna är på gång.
Axel informerar att det är infomöte ikväll i KC:A och att vi är
välkomna att söka till phaddrar.
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Axel vill veta hur BIIF ser på att phöset får kontakta företag
inom brand och riskhantering för att skaffa sin egen sponsring till
nollningen. Pernilla och styrelsen avser att diskutera detta på
styrelsemötet på tisdag kväll. Axel ska skicka en lista till Pernilla
på de företag som phöset önskar att kontakta.
Phöset är också intresserade av att veta vilka förväntningar och
visioner vi har kring nollningen samt hur samarbetet med phöset
skall fungera. Även detta kommer att diskuteras på mötet på
tisdag och sedan meddelas Axel.
Karl undrar vad styrelsen kan tänka sig att lägga på mat under
skiphtet. Det beslutas att kostnaden för maten på skiftet ska vara
100kr/person. Beslut om vin skall serveras bestäms på mötet på
tisdag.
Martin undrar vilka alternativa lokaler som finns att använda vid
kvällspresentationer. Cornelis tas upp som ett alternativ eller att
höra med någon av de större sektionerna på LTH om det går att
hyra hos en lämplig lokal hos dem.
Hampus undrar ifall det är privata mejl till styrelsen som skall
anges i kontaktlistan. Det beslutas att styrelsemedlemmarnas
privata mejladresser skall användas.
§44
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§45
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 17/02 18:00 i Victoriastadion.

§46
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Karl Borg, sekreterare
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Erika Lövström, justerare

Sofia Majtorp, justerare
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