BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-10-12

Tid

20:00

Plats

Hemma hos Sofie

Beslutande

Ordf. Karl Borg
Sekr. Agnes Broholm
Johanna Fransson
Annie Lennartsson
Sofie Andersson
Josefin Andersson

§ 393
OFMÖ
§ 394
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Annie och Sofie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.

§ 395
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 396
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 397
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-10-06 är ej justerat och godkänt.

§ 398
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§ 399
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där de bland annat diskuterat
att cafémästeriet vill bli dubbelt så många. Vad gäller tillsynen av Vhuset är tid med Rsyd inbokad i mitten av november, möjlighet till
en tidigare tid för endast cafét undersöks. Karl har även bokat möte
med studievägledare Eva under morgondagen för att utvärdera
vecka 0, lagt upp bilder från jubileumsfesten på Facebook och
skapat ett anmälningsformulär till höstfesten. Boken
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Gryningspyromanen kommer att säljas till ett reducerat pris genom
BIIF. Karl har kontrollerat datum för damsittning med kåren.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll och tagit kontakt med ansvarig för
Skanör där BIIF-skiphtet tänkt hållas.
Kassör
Sofie har kassörat.
PR-chef
Josefin har lämnat tillbaka de märken och sångböcker som blivit
över till V samt fått tillbaka BIIFs medaljer, nu med rätt band.
Sportbas
Annie berättar att AktU under veckan anordnat zumba och att det
eventuellt kommer bli en sista pub beroende på om
alkoholtillståndet för V-café blir uträttat i tid. Annie har genomfört
ölprovningen samt haft kickoff och planerat ihop med sportrådet.
Studierådsordförande
Johanna F har varit med och hållit i en studiekväll och skrivit
remissvar gällande läsårdindelningen.
§ 400
Beslut till följd av information
§ 401
Studierådsrepresentanter

§ 402
Höstfest
§ 403
Skiphten

Inga beslut.
Johanna F påpekar att de nya representanterna från Bi16 bör väljas
in officiellt, samt att Carolina som bytt klass från Bi13 till Rh16
även hon bör väljas in. Inget intresse har visats för den andra
platsen inom Rh16.
Beslut: Styrelsen väljer in Linn Sahlberg, Joey Öström och
Carolina Osvalder till BIIFs studieråd, den andra platsen inom
Rh16 vakantsätts.
Anmälan är klar att gå ut när det blir dags för det.
Agnes har kontaktat ansvarig för Skanör där det stora BIIFskiphtet ska hållas. BIIF som förening kan inte faktureras utan de
behöver en personlig ansvarig som är AF-medlem. Datumet 18-19
februari är bokat.
Beslut:. Agnes skriver sig som ansvarig för hyrandet, när ny
styrelse blivit invald byts ansvarig till BIIF17s ordförande.
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§ 404
Platser till Brandskydd 16

§ 405
Nollningsutvärdering

Nils Johansson har uppmärksammat BIIF om att det finns 6-7
platser kvar, öronmärkta studenter, till konferensen Brandskydd
2016 i Stockholm 23-24 november. Han undrar om BIIF själva vill
gå eller dela ut de till övriga studenter.
Beslut: BIIF kollar upp det egna intresset, annars går en ansökan
där motivering ska skickas in ut till samtliga studenter.
Vecka 0 utvärderas, resten av nollningen tas vid ett senare tillfälle.
Karl sammanställer styrelsens tankar som gäller Eva och
brandteknik och tar med till morgondagens möte, här nedan
antecknas de tankar som berör andra inblandade och bör tas upp
med respektive ansvarig.
-   Under måndagen serverades fika i V-café, något som varken
brands nollor eller BIIF visste om.
-   Det fanns stationer under rundvandringen som krävdes att man
stannade på, t.ex. där inskrivning av nollor ingick, det krävs
tydlighet från V om det är stationer som måste ha besökts
innan rundvandringen är slut.
-   Överlag upplevdes Väg och vatten-nollorna bli lämnade
ensamma väl mycket, det vore bra om någon/några kunde ta
ett ökat ansvar över dessa.
-   Under stadsrundvandringen dansade BIIF mycket med
nollorna, en rolig tradition som bör vidarebefordras i det
gemensamma testamentet.
-   Barbara på tisdagen blev väldigt lyckat, ett tips till nästa år kan
vara för Rsyd att gå igenom svaren på tipspromenaden.
-   Filmen över nolledansen visade inte hela låten och pausen i
mitten hade kanske behövts, tips till phöset.
-   Under onsdagen lektes det runtom amfiteatern med nollorna,
samtidigt kom D-sektionen och spelade hög musik i mitten av
lekstationerna. Det är bra att visa för nollorna att man
respekterar varandra mellan sektionerna och det hade
uppskattats om D hade lyssnat och flyttat sin grupp en bit från
lekarna.
-   Olyckor kan lätt hända och det vore bra för BIIF att ha med sig
en liten första-hjälpen-väska.
-   Ett tips till nästa år är att BIIF presenterar sig under uppropet
för riskstudenterna, precis som för de nya brandstudenterna.
-   Den nya kursgården fungerade bra och kommer
rekommenderas vidare.
-   Ett förslag till phöset är att en vett-och-etikett-sittning kan vara
bra under vecka 0.
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-   BIIF önskar ha sin presentation med spex under fredagen
kommande år
-   Programsittningen hamnade väldigt nära INGvasion och det
var ett stort manfall hos brand, anmälan stängdes väldigt tidigt
vilket även det tros ha påverkat.
Beslut: Annie köper in första-hjälpen-kit.
§ 406
Övrigt

Jubileumsfirande för samtliga studenter
Ett tillfälle ska anordnas där samtliga studenter kan engageras i
jubileumsfirandet. Förslag ligger i att bjuda på tårta i BIIF-rummet
och samtidigt sälja jubileumsmärken. RUB-studenterna ska också
involveras.
Nya öletiketter
Beslut: Annie beställer nya öletiketter.
Affisher
Josefin undrar vilka kommande event som kommer vilja ha
affisher. Styrelsen önskar sig även varsina styrelseplanscher. Josefin
påpekar också att fotandet av julkortet bör planeras.
Beslut: Affisher görs till den stora sportrådsaktiviteten,
innebrandyn, volleybollen, höstfesten och de av Malins inplanerade
presentationer/intervjutider som önskas.
Gamla pärmar
Josefin informerar om att hon inte tycker att de gamla bokföringsoch protokollpärmarna från BIIFs uppstart ska slängas.

§ 407
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 408
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 20/10 12:10 i BIIF-rummet.

§ 409
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Sofie Andersson, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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