BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-05-15

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§206
OFMÖ
§207
Justeringspersoner

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

§208
Adjungeringar

Adam Andersson, ordförande i V-styret.

§209
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§210
Föregående mötesprotokoll
§211
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2014-04-07 och 2014-05-05 är justerade och
godkända.
Daniel har hört med Patrick van Hees och Stefan Svensson
angående att ordna en aktivitet för ERASMUS-studenterna. Båda
var positiva till idén men belyste att det bör ske snarast då
ERASMUS-studenterna endast läser på LTH under vårterminen.
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Inför ansökan om resebidrag måste information om vad som
genomförts under Nordic Meeting samt syftet med resan
sammanställas. Denna sammanställning ska inkluderas i ett Biinfo som ska skickas ut till alla medlemmar.
Beslut: Dea och Johannes ska sammanställa ett bi-info.
Martin har hört av sig till Martin Thomasson angående SFPE
Student Chapter och informerat om att eventuell uppstart av ett
sådant kommer diskuteras närmare i höst.
Dea och Linnéa har påbörjat arbetet med att kontakta
annonsörer.
Dea har färdigställt förslag på hoodies, vilka presenteras under
§219 Övrigt.
§212
Information

Ordförande
Martin har sammanställt efter Nordic Meeting och planerat inför
inspelningen av introduktionsvideon. Han har mailat Daniel
Cederholm angående möjlighet att filma ute på Revinge och
responsen var positiv. Martin ska ta ytterligare kontakt med
Cederholm i början på kommande vecka.
Kassör
Daniel har fortsatt arbetet med studiecirkeln men hamnat något
efter i hanterandet av denna. Han informerar även att han under
kommande vecka ska deklarera.
Studierådsordförande
Karolina informerar att hon varit programledningsmöte tidigare i
veckan. Under mötet diskuterades bland annat den nya
mastersutbildningen och gemensamma kurser mellan den och de
befintliga programmen riskhantering och brandingenjör. Årets
examensfest är planerad till 15/11.
Hon informerar även att Daniel Nilsson har bjudit in alla
studierådsrepresentanter till möte 28/5 för att informera om och
diskutera kring förändringar i utbildningen. Förändringar av
brandingenjörsprogrammet kommer förmodligen ske redan till
kommande höst.
Det kommer hållas en studiekväll 20/5.
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Sexmästare
Pernilla informerar att hon för förberett inför kommande BTRpub. Samma dag som BTR-puben hålls är hon upptagen med en
exkursion varpå hon kommer överlåta ansvaret under den dagen
till brandsex.
Hon informerar även om ett problem som uppstått till följd av att
brandingenjörernas höstfest och väg- och vattenstudenternas fest
Concretum båda vill utnyttja gasquesalen under en lördag i
november. För tillfället finns inte tillräckligt många lediga
lördagar för att båda ska kunna hållas i november. Detta problem
ska redas ut snarast.
Pernilla har pratat med Johanna, sexmästare i V-styret, angående
att samköra lunchen som respektive programs sexmästeri
ansvarar för i introveckan under nollningen. Ambitionen är att
alla tre program på V-sektionen ska serveras lunch i qasquesalen.
PR-chef
Dea informerar att PR-infon kommer sättas upp hos brandteknik
senare samma dag och att en beställning av ouveraller har gjorts.
Hon har även tänkt ut konkreta förslag på utformningen av
styrelsehoodies, vilka hon ska presentera senare under mötet.
Sportbas
Eleonora har börjat planera inför femkampen, närmare
bestämmelser kring lekar ska göras senare. Hon ska ha möte med
sportrådet kommande vecka angående skidresan. Troligtvis
kommer denna läggas i omtentaveckan i januari. Hon informerar
även att sportrådet håller i en fotbollskväll senare samma dag.
Webbi
Johannes har mailat Milan Veljkovic angående mailadresser till
de som vill ta del av sammanställda dokument från Nordic
Meeting. Han har även ordnat så mailadressen till
likabehandlingsombudet fungerar.
§213
Beslut till följd av information
§214
Nordic Meeting

Inga beslut till följd av information.
En sammanfattning av Nordic Meeting är mailad till Milan
Veljkovic och Daniel Nilsson. Samtliga i styrelsen är nöjda med
Nordic Meeting men efterfrågar mer diskussioner. Det förs på tal
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att Linus Östman i Bi11 är intresserad av att involveras i arbetet
med Nordic Meeting.
Beslut: Anna ska kontakta Linus Östman om ett eventuellt
intresse av att involveras i arbetet med Nordic Meeting.
§215
ERASMUS-kickoff

§216
Nollning

§217
Ekonomimöte
§218
Personliga möten

Det diskuteras kring möjliga evenemang för ERASMUSstudenterna och möjliga datum för ett sådant. Det ska skickas ut
en intresseanmälan inför att eventuellt hålla ett evenemang 21/5.
Det diskuteras att ett bra tips till kommande BIIF-styrelse är att
utse en ERASMUS-ansvarig som tidigt börjar planera ett
evenemang för utbytesstudenterna.
Beslut: Eleonora ska maila en intresseanmälan till ERASMUSstudenterna om att träffa BIIF-styrelsen och grilla 21/5.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska bjuda in sina vänner på facebook
som studerar/studerat till brandingenjör att gilla BIIF:s
facebooksida.
Det diskuteras vilken programaktivitet som bör anordnas under
måndagen i läsvecka 1. Under sommaren ska BIIF-styrelsen
ringa runt till blivande studenter. Tydliga instruktioner kring
telefonkontaktandet av studenter delas ut senare.
Bussar måste bokas till kursgård, avgång ska ske från skolan kl.
17:15 28/8 och ankomst ska ske till skolan kl. 9:00 29/8.
Måndagen i introveckan kommer en kick-off hållas för
styrelserna.
Det tas upp att samtliga i styrelsen är välkomna på temasläpp
med följande pub 22/5.
Beslut: Det kommer hållas en programsittning för de nya
brandingenjörsstudenterna under måndagen i läsvecka 1.
Beslut: Närmare bestämmelser kring presentation i kårhuset görs
under planeringsveckan innan nollningen.
Beslut: Martin ska höra med PLED om introveckan och
deltagande i lekar.
Beslut: Anna ska boka bussar till och från kursgården.
Punkten bordläggs. Beslut om ekonomimöte ska tas på facebook.
Martin påpekar att de som inte bokat in personliga möten ska
göra det snarast.

§219
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Övrigt

Eleonora informerar att det är fritt fram att hitta på en egen lek
för de som vill vara med på femkampen.
Dea presenterade skissade förslag på hoodies.

§220
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§221
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 22/5 12:00 i styret.

§222
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Eleonora Grönlund, justerare
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