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§ 526
OFMÖ
§ 527
Justeringspersoner

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

§ 528
Adjungeringar

BIIF-styrelsen 2017.

§ 529
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 530
Föregående mötesprotokoll
§ 531
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2016-12-08 samt 2016-12-01 är justerade och
godkända.
Agnes har bytt så att Olivia nu är kontaktperson gällande hyra av
lokal för brands skiphte i Skanör i februari.
Josefin har skickat iväg BIIFs julkort.
Agnes och Malin har varit och slängt dammsugaren.
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Johanna Fransson har skickat ut info till samtliga studenter på
programmen brand och risk angående censureringen av CEQ.
Agnes har pratat med Andreas Stagnebo, datorgruppen, som haft
överlämning med Lorentz och informerar om att hädanefter bör
webbi-ärenden läggas direkt till Lorentz.
Josefin har satt upp planscherna från Bengt Dahlgren.
Agnes och Annie har börjat uppdatera fliken ”Hall of flame” på
hemsidan.
Både BIIF16 och BIIF17 har medverkat på intervjuer hållna med
två kandidater till PR-chefsposten.
Julmyset igår blev väldigt lyckat!
§ 532
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där de beslutat om utseendet
på funktionärströjan för V-funktionärer. Han har lämnat in en
riskanalys och pratat med PG om att presentera sig för BIIF17.
Karl har skrivit kallelse, justerat protokoll samt varit på möte med
Stefan Svensson angående brandbastun. Det har skett flera
incidenter i bastun under senaste tiden och sker någon ytterligare
kommer bastun att stängas. Bastumästeriet är informerade om
problemet och de åtgärder som kommits överens om med Stefan.
Sekreterare
Agnes har uppdaterat hemsidan, gjort en quiz och skrivit protokoll
för styrelsemöte och HT-möte.
Kassör
Sofie har kassörat, haft sitt första överlämningsmöte och justerat
protokoll.
Studierådsordförande
Johanna F har förutom att skicka ut informationen angående CEQcensurering varit på SRX-möte och pratat med Patrick angående
nollningen för kommande ERASMUS-studenter.
Sexmästare
Johanna A har handlat inför julmyset och haft överlämningsmöte
med Ida. Hon har också ordnat med kvitton från höstfesten.
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PR-chef
Josefin har skrivit färdigt protokoll, gjort en quiz och börjat reka
kring beställning av pikéer och märken därtill.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har börjat planerat en kväll hos WSP i februari som då
Manne kommer att hålla i, hon har delat ut julklapparna från
Brandkonsulten och även skickat bilder till dem från utdelningen.
Hon har tagit vidare kontakt med BRINN angående deras
Stockholmsresa och BIIF har även blivit erbjudna att följa med på
en skidresa tillsammans med BRINN. Malin har även justerat
protokoll och handlat inför julmyset.
Sportbas
Annie har genomfört årets volleybollturnering och justerat
protokoll. Hon har också varit på pepparkaksbyggartävling med
AktU där röstningen pågår via Facebook.
BIIF 17
BIIF17 har haft ett gemensamt möte utöver deras
överlämningsmöten som fortlöpt under veckan. Ida har också haft
en första kväll med brandsex.
§ 533
Beslut till följd av information
§ 534
Vakanta poster

§ 535
Tröjor

Beslut: Malin bjuder in resten av BIIF16 till evenemanget där
BRINN börjat planera skidresa.
BIIF16 och BIIF17 har tidigare under veckan haft gemensamma
intervjuer med kandidaterna som sökt PR-chef, och styrelserna har
även haft separata möten för vidare diskussioner. Samtliga
kandidater anses passande och vidare överläggningar görs. Röstning
sker tillslut via acklamation.
Beslut: Ebba Johnsson väljs till PR-chef i BIIF17.
Beslut: Karl kontaktar kandidaterna om beslutet innan Olivia tar
vidare kontakt med Ebba.
Josefin har kollat upp möjligheter för beställningar av saknade
storlekar på pikéer till BIIF17.
Alternativ 1: Beställa 10 pikéer och 50 märken från det företag som
vanligtvis används till dessa beställningar. Märkena kostar då 77kr
styck och pikéerna 274kr styck. Totalkostnaden blir då cirka 7000kr
vilket motsvarar ungefär två sportevenemang.
Alternativ 2: Köpa märkena från annat företag, då med en
minimigräns på 100 stycken. Då kostar de istället 16kr styck.
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Pikéerna beställs då antingen från det tidigare företaget för samma
kostnad, eller beställs någon helt annanstans ifrån.
Diskussion uppstår kring hur pass den dyra kostanden ska kunna
motiveras för medlemmarna, och att det samtidigt är synd om inte
hela styrelsen blir enhetligt klädd.
Beslut: Styrelsen beslutar sig med BIIF17s åsikter till grund för
alternativ 2. Josefin gör beställningen men lämnar sedan över
processen kring att skicka pikéerna för tryck till nästa PR-chef.
§ 536
Skiphten
§ 537
Övrigt

Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.
Brandsexpikéer
Olivia informerar om att de tagit upp frågan i BIIF17 angående
brandsex kläder. De har uttryckt önskemål om att ha vanliga tshirts istället för pikéer. Johanna A berättar att det inte finns några
regler utan att piké mest har blivit tradition. BIIF står för tröjorna
hur de än ser ut och övrig klädsel betalas av brandsex själva. Det
viktiga i valet av klädsel är att de ska se representabla ut och med
det i åtanke får brandsex själva bestämma klädsel.
Internationell nollning
Johanna F har varit i kontakt med Patrick van Hees igen angående
den internationella nollningen i vår. Patrick önskar att BIIF är med
under en heldag i vattenhallen men Johanna F har meddelat att det
tyvärr inte finns möjlighet till detta på grund av tidsbrist. BIIF
kommer dock gärna och presenterar sig. Sittande världsmästaren
kliver av sin post som resterande funktionärer 1 februari och
kommer därför att ha huvudansvaret för denna introduktion.
Styrelsen kommer utlysa posten världsmästare återigen men ett
inval kan inte ske förens tidigast nästa styrelsemöte, vilket gör att
sittande världsmästare inte kommer hinna ta hjälp av denne förens
nollningen passerat. Diskussion uppkommer kring ifall
världsmästaren i framtiden skulle gå på sin post en månad tidigare
alternativt ha en månads upplärning, just för att kunna finnas till
hjälp för vårens internationella nollning.
Beslut: Agnes utlyser posten världsmästare med sista datum för
inskick av motivering 15 januari 23.59. Motiveringar skickas till
Karl via mail.
Beslut: Johanna F pratar med sittande världsmästare angående hur
diskussionerna gått idag, det bör vara hon som håller kontakten
direkt med Patrick. Även Patrick informeras om att det är
världsmästaren som kommer ta hand om dessa frågor framöver.
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§ 538
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 539
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 19/1 12:10 i BIIF-rummet.

§ 540
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Johanna Fransson, justerare
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