BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-03-05

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Martin Estlund
Sekr. Anna Henriksson
Linnea Hjelte
Karolina Lundh
Eleonora Grönlund
Dea Ternström
Pernilla Lindau
Johannes Corbee
Daniel Håkansson

§92
OFMÖ
§93
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Eleonora Grönlund och Johannes Corbee väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§94
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§95
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§96
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-02-27 är justerat och godkänt.

§97
Beslutsuppföljning

Linnéa har pratat med Daniel Nilsson angående sponsring för att
arbetsmarknadsgruppen ska kunna åka på mässor. Det
uppdagades att vissa mässor kan vara gratis att delta på i utbyte
mot att brandteknik håller en föreläsning. Hon har fortfarande
inte fått svar på sitt mail med frågan om att få rabatterat pris.
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Johannes har sammanställt en lista med sidor på hemsidan som
behöver uppdateras, se §101 Hemsidan.
Dea avvaktar med att punkta upp sponsringsmöjligheter tills
mötet om sponsring 15/3 har varit.
Martin har frågat i sin klass samt mailat ut till riskhanterare och
frågat om någon vill representera riskhanteringsprogrammet
under öppet hus 15/3. Ingen har visat intresse hittills.
§98
Information

Ordförande
Förra veckan förberedde Martin inför det då stundande skiphtet,
denna vecka har han börjat förbereda inför vårterminsmötet 7/4.
Han informerar att låset in till nätförrådet för närvarande
fungerar samt att alla i BIIF-styrelsen har fått bastuaccess.
Studierådsordförande
Karolina har varit på möte med studierådskollegiet på kåren och
informerar vad som diskuterades på det. Hon har även varit på
utvärderingsmöte för kursen riskanalysmetoder samt på
programledningsmöte. Under programledningsmötet nämndes
bland annat att det kommer ställas högre krav för att få påbörja
sitt examensarbete samt att framtiden för
brandingenjörsprogrammet och riskhanteringsprogrammet
kommer diskuteras då de för närvarande saknar moment som
efterfrågas av arbetsmarknaden.
Hon vill påbörja omröstningen för Årets Lärare så snart som
möjligt och kommer maila ut information om det så fort som
datum för vårterminsmöte är tillkännagivet.
Sexmästare
Pernilla informerar att skiphtet gick bra men att de överskred
matbudgeten eftersom hon inte kunde hämta torrvaror ur förrådet
utan behövde köpa allt. Hon har skickat faktureringsadress för
fakturering av brandsex tröjor.
PR-chef
Dea informerar att de övriga på LTH är på gång med att beställa
ouveraller inför nollningen. Osäkerhet råder inför vilka rutiner
som gäller för beställande av ouveraller till brand då de skiljer
sig från övrigas ouveraller.
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Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har haft kontakt med studeranderepresentanten i BIV:s
styrelse och slutgiltigt bokat in BIV för lunchpresentation och
efterföljande möte med BIIF-styrelsen 10/4.
Sportbas
Brandmilen är tänkt att äga rum söndag 30/3 och Eleonora har
bokat BRAND1 till evenemanget. Under fettisdagen bakade och
bjöd hon tillsammans med AktU på semlor. Hon har försökt
boka in fotbollsturnering men var ute i för god tid då det inte
finns schema för fotbollsplanen ännu.
Webbi
Hemsidan är fortfarande under attack och Johannes ska
tillsammans med datorgruppen jobba på att lösa det.
§99
Beslut till följd av information
§100
Kursgård

§101
Hemsidan

Beslut: Dea ska höra med föregående PR-chef Olof Nilsson
angående beställande av ouveraller.
Det förs en diskussion gällande kursgård under introveckan.
Beslut: Eleonora ska kontrollera om ordinarie kursgård är ledig
för eventuell bokning under helgen i introveckan.
Johannes har gjort en lista över sidor på hemsidan som måste
uppdateras. Sidan med gamla Bilagor har inte uppdaterats sedan
2008 men anses vara ett bra inslag att uppdatera och ha på
hemsidan. Sidan ”Om BIIF” saknar text, dock finns redan en flik
”Vad är BIIF?” där information finns. Sidan ”Studera brand” är
också tom men har passande info på underflikarna. Sidan ”Hall
of Flame” behöver renoveras och få snyggare layout.
V-sektionen kommer via kåren skaffa en ny hemsida. Mot
betalning kan även BIIF få en ny hemsida med liknande utseende
som V-sektionens.
Beslut: Johannes ska kontakta före detta ordförande för
reseföreningar och försöka få tag på gamla Bilagor.
Beslut: Martin ska fundera kring ”Om BIIF” fliken.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska tänka igenom vad man vill ha
under ”Studera Brand”.
Beslut: Eleonora ska fundera på vad hon vill göra med ”Hall of
Flame”.
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Beslut: Karolina ska fundera på vad hon vill ska stå under
”Studierådet informerar”.
Beslut: Linnéa ska fundera på vad hon vill ska stå under
”Presentationer”.
Beslut: Martin ska samla information om eventuell ny hemsida.
§102
Skiphtet
§103
Firmatecknare

§104
Bi-info
§105
Vårterminsmöte

§106
PR-info

§107
Nordic Meeting

§108
Polen-samarbete

Punkten bordläggs.
Martin och Daniel var på banken i torsdags för att bli
firmatecknare men kunde inte fullfölja proceduren. För att de ska
kunna bli det måste beslutsmeningen om firmatecknare i
protokoll från 2013-02-06 ändras och förtydligas.
Beslut: Anna ska ändra beslutsmeningen i protokollet.
Punkten bordläggs tills efter tentaveckan.
V-café är bokat 7/4 för vårterminsmöte.
Beslut: Martin ska skriva ihop och maila ut information inför
vårterminsmötet till styrelsen.
Dea är missnöjd med bildkvalitén och önskar ta nya bilder.
Beslut: Dea ska leta upp en bättre plats med bättre ljus för
fotografering av nya bilder.
Beslut: Nya bilder ska tas under lunch 13/3.
Det efterfrågas svar om vad BIIF vill ha ut av Nordic Meeting. I
brist på kunskap om vad Nordic Meeting innefattar bordläggs
diskussion tills efter att mer information införskaffats.
Beslut: Martin ska höra med föregående ordförande Magnus
Norberg vad de gjorde under förra årets Nordic Meeting. Martin
lägger sedan upp en post på facebook där styrelsen kan skriva
tankar och idéer kring kommande Nordic Meeting.
Det förs en diskussion om ett eventuellt samarbete med en skola
i Polen. Ett sådant samarbete anses överflödigt i dagsläget.
Beslut: Mötet beslutar att det inte ska inledas ett samarbete med
skolan i Polen.
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§109
Nollning

Schemat under introveckan presenteras och Martin berättar att
Phöset vill att BIIF är mycket delaktiga under denna. Mer info
om nollning kommer när Phöset släppt preliminärt schema.

§110
Påskmys

V-café är bokat 10/4 för påskmys. BIIF-styrelsen kommer ordna
all mat så brandsex får möjlighet att delta i myset.

§111
Övrigt

Det diskuteras att en gruppbild på styrelsen borde tas och läggas
upp på facebook.
Martin informerar att det är styrelsekickoff 28/3.
V-styrelsen vill starta ett klädesavtal mellan styrelser och utskott
så beställningar samkörs för att få ett billigare pris. V-styrelsen
ska titta på det och ta fram en idé för ett senare beslut.

§112
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§113
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 13/3 12:00 i V-styret.

§114
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Johannes Corbee, justerare
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