BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-04-07

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

§172
OFMÖ
§173
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karolina Lundh och Pernilla Lindau väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§174
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§175
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§176
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-04-03 är justerat och godkänt.

§177
Beslutsuppföljning

Pärmar har tagits med till styrelsemötet.
Martin ska maila Daniel Nilsson angående sponsring för att åka
till Nordic Meeting samt påminna V-styrets ordförande Adam
Andersson om accesser innan torsdag 10/4.
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Linnéa och Dea ska ta reda på vad som gäller kring sponsorer på
hemsidan innan påskhelgen.
Linnéa ha pratat med Mattias Spelman angående fördelar med att
delta på mässan i Helsingborg. Mässan är mycket inriktad på
räddningstjänsten vilka redan känner till utbildningen. Eftersom
ett deltagande inte anses tillföra tillräckligt i förhållande till
kostnaden kommer ingen delta så länge priset är detsamma som
preliminärt angivits. Det anses mer givande att delta på en
kommande BIV-konferens.
BRAND1 är bokad inför påskmyset. Inköpslistan väntar
fortfarande på att färdigställas.
En möjlig aktivitet för erasmusstudenterna har inte hunnit
diskuteras ytterligare.
§178
Information

Ordförande
Martin meddelar att BRINN har svarat på hans mail och att de
kan ordna boende under vistelsen i Luleå. Han hade under
fredagen veckan innan ett möte med Daniel Nilsson angående
nollningen. Teambuildingen som planerats hållas på tisdagen
under introveckan kommer eventuellt plockas bort varpå BIIFstyrelsen kan behöva ställa upp med aktivitet för att fylla hålet i
schemat.
Studierådsordförande
Karolina har hämtat ut diplom till årets lärare vilka ska skrivas
under och sedan delas ut under vårterminsmötet. Hon har även
pratat med Jenniefer Lundberg och fått reda på att Jenniefer kan
tänka sig sitta med i valberedningen.
Sexmästare
Pernilla har fått mail från ansvarige för kommande BTR-pub om
att den hålls 19/5. Hon planerar boka Cornelis och reda ut
eventuella problem till följd av att hon har en obligatorisk
exkursion samma dag. Brandsex har bakat inför vårterminsmötet
och ska inhandla det sista till mötet senare under dagen. Hennes
bankkort har testats och fungerar vilket innebär att förre
sexmästaren Sebastian Levins kort kommer spärras inom kort.
Hon ska boka mackor till lunchmötet 10/4 så fort hon fått reda på
antal personer som ska delta på lunchen av Linnéa.
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PR-chef
Dea har ordnat med att skaffa en ny piké till Karolina då hennes
tidigare hade ett feltryck. Senare under dagen ska hon inhandla
blommor till årets lärare, beställa ouveraller till nollningen samt
ordna med ingravering av årets lärare på brand på brandsprutan.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har kontrollerat med salsbokning inför kommande
lunchmöte. Eftersom V:B var bokat flyttas mötet istället till V:C.
Sportbas
Eleonora haft möte med sportrådet och börjat rekognosera inför
årets skidresa. Hon planerar skicka ut ett formulär innan
sommaren där folk kan fylla i vad de anser viktigt med skidresan,
t.ex. angående antal dagar och pris. Hon har även mailat ut om
femkampen, fotbollsturneringen och kommande fotbollskvällar.
§179
Beslut till följd av information
§180
Vårterminsmöte

§181
Nollning

Inga beslut till följd av information.
Från kl.15 samma dag har styrelsen tillgång till V-café. Vid kl.16
kommer caféet börja ställas iordning inför vårterminsmötet och
projektorn kontrolleras. Sedan sker en gemensam genomgång av
dagordningen och vad som kommer hända under mötet.
Brandsprutan ska tas upp och visas under mötet trots att gravyren
inte är ordnad ännu. Varje styrelsemedlem ska under punkten
information berätta om sig själva och vad som planeras under
året.
Det förs en diskussion kring schemat under nollningen samt
vilka aktiviteter BIIF-styrelsen vill delta eller hålla i.
Måndag 25/8
Det diskuteras hur välkomnandet av nollorna ska ske efter
uppropet i kåraulan. Det diskuteras även att grupperna under
stadsrundvandringen borde vara homogena gällande
programtillhörighet. BIIF-styrelsen önskar ha en egen station på
stortorget där man rullar slang. På kvällen är det grillning i hagen
där BIIF-styrelsen förmodas vara med.
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Tisdag 26/8
Om den inplanerade teambuildingen försvinner kommer BIIFstyrelsen ordna en ersättningsaktivitet.
Onsdag 27/8
Under dagen kommer de nya studenterna åka till övningsplatsen
Barbara. Daniel Nilsson har uttryckt önskemål om en gemensam
grillning efter Barbara vilket krockar med Vett och Etikettsittningen. BIIF-styrelsen är enig om att en grillning vore ett
trevligt inslag men att detta ska försöka lösas så det inte inkräktar
på sittningen.
Torsdag 28/8
BIIF-styrelsen tillsammans med L-tek och V-styret kommer
ordna frukost. Det är oklart om BIIF-styrelsen förväntas sitta
med på följande värdegrundsföreläsning. Det hålls en
phadderkickoff på kvällen som samtliga styrelser på V-sektionen
är välkomna på.
Lördag 29/8
BIIF-styrelsen önskar ha en egen station på Sankt Hans så
traditionen med brandboll kan fortsätta vilket ska förmedlas till
phöset.
Måndag 30/8
Det kommer hållas en programaktivitet på kvällen vilken måste
planeras. Detta kommer göras i ett senare skede då det inte är
brådskande för tillfället.
Martin informerar att ett möte med phöset kommer ske inom en
snar framtid för fortsatt diskussion om introveckan och kursgård.
Beslut: Martin ska höra av sig och boka möte med Fredrik och
Alex i phöset snarast.
§182
Övrigt

Eleonora lyfter frågan ifall hon kan utnyttja BIIF:s facebooksida
till att lägga upp information om de aktiviteter hon anordnar.
Samtliga tycker det är en bra idé.
Daniel informerar att studiecirkeln är igång och bokförs.

§183
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.
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§184
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 10/4 direkt efter BIV-mötet, i V-styret.

§185
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Pernilla Lindau, justerare
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