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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-04-03

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

§153
OFMÖ
§154
Justeringspersoner

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

§155
Adjungeringar

Adjungerad är Fredrik Pettersson.

§156
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§157
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-03-27 är justerat och godkänt.

§158
Beslutsuppföljning

Johannes och Eleonora glömde ta med pärmar till mötet.
Beslut: Johannes och Eleonora ska ta med pärmar till nästa
lunchmöte.
Samtliga har skickat in sin del till Bi-infon. Den förväntas bli
färdigställd senare under dagen.
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Martin har fullgjort samtliga beslut som lades på honom
föregående möte.
Johannes har tittat på biljettpriser för att ta sig till och från Luleå.
Då vissa i styrelsen ska på möte kvällen innan Nordic Meeting
kommer det ske en uppdelning då dessa får åka senare än övriga.
Ungefärlig resekostnad för hela styrelsen uppskattas till 14000
kronor. Martin har mailat BRINN angående boende men inte fått
svar.
§159
Information

Ordförande
Martin har ordnat inför vårterminsmötet och sammanställt
argument för att ha kursgård under nollningen. Han har även
varit på möte med V-styret och diskuterat frågan med
sponsormärken på ouverallerna. Föregående dag deltog han i en
aktivitet med övriga styrelser.
Sekreterare
Anna har skrivit informationsposter på BIIF:s facebooksida och
skapat ett evenemang för påskmyset den 10:e april.
Kassör
Daniel har blivit kontaktad av en tidigare revisor på K-sektionen
om en eventuellt obetald tjänst. Efter en kontroll av bokföringen
hittades dock att en utbetalning för tjänsten hade skett och
oklarheten reddes upp.
Studierådsordförande
Karolina har tidigare under veckan varit på
programledningsmöte samt haft möte med studierådet. Under
programledningsmötet diskuterades det nya
krishanteringsprogrammet som startar till hösten och summan
som programledningen kommer sponsra BIIF med under året
fastställdes till 13000 kronor. Det nämndes även att det kommer
komma representanter från arbetslivet för diskussion om vad som
saknas hos nyutexaminerade brandingenjörer ur
arbetsmarknadens perspektiv.
Hon har även jobbat med att sammanställa nomineringarna till
Årets Lärare vilka kommer presenteras på vårterminsmötet.
Datum för studiekvällar under våren har fastställts till 9/4, 8/5
och 20/5.
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Sexmästare
Pernilla har haft möte med brandsex om hur alkohol ska hanteras
i framtiden, planerat inför vårterminsmötet samt börjat titta på
datum för höstfesten.
PR-chef
Dea informerar att PR-affischerna är färdigtryckta och kommer
sättas upp inom en snar framtid.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att anmälan till lunchpresentation 10/4 är
öppen. Hon har även information om mässan i Helsingborg
vilket tas upp under §168 Övrigt.
Sportbas
Eleonora har haft löparmåndag tillsammans med AktU, sålt
biljetter till paintballen, ordnat inför military training samt bokat
plan till kommande fotbollsturnering. Följande dag ska hon ha
möte med sportrådet.
Webbi
Johannes har jobbat med hemsidan och försökt skapa bättre
ordning på webhotellet. Han har även uppdaterat fliken Bilagan
och lagt in vinnarna av brandhalvmilen på hall of flame.
§160
Beslut till följd av information

Beslut: Martin ska kontakta Daniel Nilsson angående sponsring
för att åka till Nordic Meeting.
Beslut: Martin ska påminna V-styrets ordförande Adam
Andersson om att ordna så BIIF-styrets accesser fungerar.
Beslut: PR-gruppen ska inventera nätförrådet innan sommaren
för att se vad som behöver köpas till nollningen samt kontrollera
status på partytältet.

§161
Nollning och SVL

Fredrik Pettersson delar ut ett schema för kommande nollning.
Han informerar även att SVL uttryckt att de inte är kritiska till
kursgård så länge momentet inte ligger i vecka noll. Phöset är
villiga att hjälpa till och ordna en lucka i schemat för att
möjliggöra för kursgård. Phöset föreslår att de efter diskussion
ska presentera en lämplig dag som passar under nollningen.
BIIF-styrelsen föreslår istället att de ska ge förslag på datum som
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passar och att phöset sedan tar ställning till huruvida något av
dessa datum fungerar.
Frågan lyfts ifall BIIF-styrelsen vill hjälpa till och ringa runt till
blivande brandingenjörsstudenter inför nollningen vilket
styrelsen vill. Det frågas även ifall BIIF-styrelsen kan tänkas ha
en gemensam station med L-tek under lekarna på Sankt Hans.
Frågan ska diskuteras men önskemålet är att behålla traditionen
med BIIF-styrelsens egen station.
§162
JFF

Inför jättefunktionärsfesten kommer det ordnas en gemensam
förfest för lantare och brandare på L-vägen kl.17:15. BIIFstyrelsen ska ses hos Linnéa innan de går gemensamt till Lvägen.
Beslut: Anna ska skriva en post på BIIF:s facebooksida om
förfesten på L-vägen.

§163
Nordic Meeting

Diskuterats under §158 Beslutsuppföljning.

§164
Vårterminsmötet

Punkten bordläggs.

§165
Personliga möten
§166
Femkamp

§167
Fotbollsturnering

§168
Övrigt

Beslut: Samtliga ska titta på tider som passar för personliga
samtal med Martin efter påskledigheten.
Eleonora planerar lägga femkampen den 23/5. Hon efterfrågar
hjälp med att hålla i grenarna och samtliga i styrelsen verkar
positiva till att hjälpa till. Det tas upp att förra årets femkamp
följdes av grillning vilket vore ett trevligt moment även i år. I så
fall kommer BIIF-styrelsen hålla i grillningen.
Eleonora har bokat smörlyckan den 3/5 kl.11-15 för
fotbollsturnering. Planhyran ligger på 1300 kronor. Det
diskuteras att även programledningen ska ges möjlighet att bistå
med ett eget fotbollslag. Brandsex kommer ordna fika till
aktiviteten.
Linnéa informerar att mässan i Helsingborg endast bjuder på
kostnaden för att en student får stå i montern. Kostnad för en
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ytterligare deltagare uppgår till 2800 kronor. Daniel Nilsson ska
ta hjälp av programledaren i Luleå för att försöka få ner priset för
studenternas deltagande då det anses viktigt för skolan att
exponeras för folk inom branschen. Linnéa ska prata med
tidigare arbetsmarknadskontakt Mattias Spelmans om vilken
utdelning ett deltagande på mässan ger. Detta för att ha som
underlag för beslut om huruvida pengar ska tas från
programledningens sponspengar för att delta på mässa
Beslut: Linnéa ska prata med Mattias Spelman om eventuella
noterbara fördelar av att ha deltagit på mässan tidigare.
Inför påskmyset 10/4 behöver en inköpslista skrivas och
BRAND1 bokas.
Beslut: Karolina ska maila Stefan Svensson och boka BRAND1
den 10/4 samt fråga angående rutin för att tanka.
Beslut: Pernilla och Karolina ska skriva en inköpslista inför
påskmyset.
Martin tar upp att en aktivitet för Erasmusstudenterna borde
anordnas. De erbjuds vara med på femkamp och fotboll men en
ytterligare aktivitet är önskvärt. Föregående år arrangerades en
utflykt till Revinge. En passande tid för eventuell aktivitet är
veckan efter påsk.
Beslut: Daniel och Anna ska fråga föregående Webbi Stefan
Karlsson kring aktiviteten som anordnades för
Erasmusstudenterna föregående år. De ska även leta efter
lämpliga datum för en aktivitet.
Sponsorer på hemsidan måste uppdateras.
Beslut: Linnéa och Dea ska titta på vilka företag som ska ha
annonser på hemsidan och kontrollera under vilka premisser de
ställde upp som sponsorer. De ska även ta reda på vem som haft
hand ansvar för sponsorer tidigare.
Dea jobbar för närvarande med att ta fram förslag på hoodies.
§169
Beslutssummering
§170
Nästa möte
§171
Mötets avslutande

Mötets beslut summeras.
Beslut: Styrelsemöte 7/4 12:00 i V-styret, vårterminsmöte 17:15
i V-café.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Dea Ternström, justerare

Eleonora Grönlund, justerare
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