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Beslutande

Ordf. Karl Borg
Sekr. Agnes Broholm
Malin Björkqvist
Johanna Andersson
Johanna Fransson
Sofie Andersson
Josefin Andersson

§ 426
OFMÖ
§ 427
Justeringspersoner
§ 428
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Josefin och Sofie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.
Pernilla Lindau, revisor
Hugo Norinder, likabehandlingsombud

§ 429
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 430
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-10-20 är justerat och godkänt.

§ 431
Beslutsuppföljning

Alla företag som annonserat på hemsidan har tackat ja till ännu ett
år.
Regler för mat och dryck i V-huset är mailade till samtliga brandoch riskhanteringsstudenter.
Ett Facebook-event är upplagt för HT-mötet.
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§ 432
Information

Ordförande
Gryningspyromanböckerna har anlänt och Karl har börjat dela ut
dessa. Han har även justerat protokoll och fört en dialog med
Patrik gällande användandet av grupprummen i V-huset. Han har
också varit på möte med Henrik Hassel och Malin angående
riskkvällar.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll och varit i kontakt med husprefekt och
vaktmästare angående mat- och dryckesregler i V-huset.
Kassör
Sofie har kassörat, justerat protokoll och varit på
pengakollegiemöte.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på SRX-möte där de bland annat tog upp
problemet med studieplatserna i V-huset. LU har en open doorpolicy vilket gör att alla studenter har lika rätt att vara i alla hus.
Hon har också varit på möte med institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi.
Sexmästare
Johanna A har skickat iväg alkoholtillståndet för höstfesten samt
lånat V-sektionens inlogg till Martin och Servera där man kan
beställa råvaror som sedan levereras. Johanna har också pratat med
Annie angående jubileumsölen och kommer att beställa dessa
snarast.
PR-chef
Josefin har hjälpt brandsex att fota till höstfestaffischen och lämnar
in riskvågen och brandsprutan för gravyr imorgon. Hon har också
kontaktat Daniel Nilsson angående eventuell hjälp med diplom till
årets etta på höstfesten.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har fortsatt att planera Stockholmsresan ihop med AMKgruppen. Hon får för tillfället inget svar från Storstockholms
brandförsvar angående nästa veckas lunchpresentation men
kommer öppna anmälan dit så fort de åter kommit i kontakt. Hon
har även varit på möte med Henrik Hassel och Karl, mer om det i
§ 437.
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§ 433
Beslut till följd av information
§ 434
HT-möte

§ 435
Höstfest

§ 436
ERASMUS och Bi-studenter

§ 437
Övrigt

Inga beslut.

Imorgon tisdag hålls ett separat möte angående HT-mötet, till dess
har samtliga läst igenom stadgar och reglemente och samlat sina
åsikter.
Alkoholtillståndet är inskickat men ännu ej godkänt. Johanna A vill
ha besked om hur mycket pengar hon får spendera på mandolin
och matberedare, och undrar också hur många jubileumsöl som
bör beställas. Johanna rådfrågar Pernilla kring om upphängd
dekoration är okej eller inte och tar in tips på vilka spritsorter som
ska finnas i baren. Ansökan till jobbare är ute och Patrik ska även
hjälpa till att sprida den på V-sektionens Facebook-sida. Förövrigt
så fortsätter planeringen ihop med brandsex.
Beslut: 1500 kr är okej för Johanna A att köpa in mandolin och
matberedare för.
Beslut: 500-600 öl beställs beroende på hur många etiketter vi har
kvar.
Johanna F berättar att Patrick van Hees, ansvarig för ERASMUSstudenterna, önskar att de också bör få inkluderas i någon slags
introduktion. De vill visa att bland annat BIIF finns och engagera
dem i mer i aktiviteter. Patrick håller ett möte om detta på sitt
kontor den 14 november men vill innan dess att BIIF ska ha
diskuterat det hela.
Beslut: Johanna F kontaktar Patrick igen angående lite mer
information om vad som förväntas av BIIF. Styrelsen vill absolut
försöka närvara i fullaste mån men däremot inte ta något ansvar för
planering.
Nå ut till utbytesstudenterna
Karl går ut med en uppmaning till samtliga att inte glömma av att
sprida informationen från BIIF även till utbytesstudenter; Master
of Disaster samt ERASMUS under våren.
Beslut: Mat och dryckesregler för V-huset samt anmodan till
höstfest ska skickas till utbytesstudenterna.
Riskinriktade evenemang
Malin och Karl har varit på möte med Henrik Hassel angående de
tidigare diskuterade riskföreläsningarna/pubarna. Han förstår att
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det blir för mycket jobb för BIIF att anordna och att det blir för
hög konkurrens mot det som redan arrangeras. Det som saknas är
dock fortfarande kvällar med riskfokus. Henrik kommer att hålla
seminarier som riskavdelningen själva drar i, med inbjudna
personer vid upp till två tillfällen per termin, och att genom kontakt
med BIIF se till att de inte krockar med redan arrangerade event.
Han föreslog också att till nästa branschdag även bjuda in de
studenter som har chansen att söka till riskprogrammet, för att de
ska kunna få upp ögonen för programmet redan innan ansökan.
Dammsugaren
Beslut: Den ska slängas, Malin och Agnes löser det.
§ 438
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 439
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/11 12:10 i BIIF-rummet.

§ 440
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Josefin Andersson, justerare

Sofie Andersson, justerare
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