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Beslutande

Ordf. Karl Borg
Sekr. Josefin Andersson
Malin Björkqvist
Annie Lennartsson
Johanna Andersson
Johanna Fransson
Sofie Andersson

§ 541
OFMÖ
§ 542
Justeringspersoner

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

§ 543
Adjungeringar

BIIF-styrelsen 2017.

§ 544
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 545
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-12-15 är justerat och godkänt.

§ 546
Beslutsuppföljning

Utvärdering av jubileum är klart.
Sofie har fixat lån till Johanna A.
Lorentz har skapat en världsmästarmail.
Josefin har gjort klart presentationsblad till ERASMUSstudenterna.
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Josefin har beställt och hämtat ut nya pikéer.
Posten som världsmästare och studeranderepresentant Sveriges
brand- och riskhanteringsingenjörer har utlysts.
§ 547
Information

Ordförande
Karl har pratat med husprefekt Per-Gunnar Alm angående
öppettider för V-huset. Han har även gått ut med denna
information till studenterna via mail. Han har haft möte med nya
ordförande för V-sektionen Samuel Plönning och fört vidare
information till BIIFs nya ordförande Olivia Wernberg. Karl har
även haft möte med Olivia och fixat med sitt testamente. Han har
haft kontakt med Daniel Nilsson angående Nordic Meeting och
fixat inför BIIFs styrelseskipthe. Karl har också varit med när BIIFstyrelsen presenterade sig för ERASMUS-studenterna och bowlat
med ERASMUS-studenterna.
Kassör
Sofie har kassörat och betalat fakturan från Höstfesten. Hon har
även varit med när BIIF-styrelsen presenterade sig för ERASMUSstudenterna och bowlat med ERASMUS-studenterna.
Studierådsordförande
Johanna F har censurerat CEQ-enkäter och lämnat över en del
styrelsearbete till sin efterträdare Felicia Klint. Hon har varit med
när BIIF-styrelsen presenterade sig för ERASMUS-studenterna och
bowlat med ERASMUS-studenterna.
Sexmästare
Johanna A har skrivit klart sitt testamente och lämnat över det till
sin efterträdare. Hon har också ansökt om alkoholtillstånd och varit
med när BIIF styrelsen presenterade sig för ERASMUSstudenterna
PR-chef
Josefin har beställt pikéer i storlek XL och XXL och beställt
brandingenjörsmärken till dessa. Hon har hämtat pikéerna och haft
kontakt med tryckeriet EK-print i samråd med Ebba Johansson.
Josefin har skapat ett presentationsblad till ERASMUS-studenterna
och bowlat med ERASMUS-studenterna.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har fixat med kvällspresentationen och intervjuer med Bengt
Dahlgren. Hon har planerat presentation med Briab 31 januari och
Briab ska skicka affischer som Malin ska sätta upp. Hon har även
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varit med när BIIF-styrelsen presenterade sig för ERASMUSstudenterna.
Sportbas
Annie har skrivit sitt testamente och varit med när BIIF styrelsen
presenterade sig för ERASMUS-studenterna.
BIIF 17
BIIF17 har haft ett gemensamt möte. Manne har letat sponsorer till
styrelsehoodies och kollat alternativ på designer. Karin och Vicktor
har i egenskap av sportråd skrivit ett testamente till sina
efterträdare. Olivia har börjat fixa en funktionärslista. Felicia har
tillsatt studierepresentant till programledningen och institutionen
för bygg och miljöteknologi och varit på SRX-möte. Lorentz har
fixat inlogg på hemsidan till alla riskare som inte haft ett inlogg
samt skapat en världsmästarmail. Ida hat beställt mat till
presentationen med Bengt Dahlgren och hämtat ut brandsextröjor.
§ 548
Beslut till följd av information
§ 549
Vakanta poster

§ 550
Tacksittning Höstfest
§ 551
Val av Firmatecknare

§ 552
Övrigt

Beslut: Johanna F mailar ut information kring CEQ-censurering.
Aron Fransson har skickat in motivering till posten som
världsmästare.
Beslut: Aron Fransson väljs till världsmästare i BIIF 17.
Beslut: Malin och Annie lägger fram förslag på datum.
Beslut: Hanna Olivia Elin Wernberg (950102-xxxx) och KarlMagnus Oscar Larsson (880308-xxxx) väljs att från och med 201702-01 bli firmatecknare var för sig.
Malin tar upp att BRINN har mailat om Stockholmsresan och att
de ger förslag på att resan ska ske gemensamt med BIIF. Styrelsen
diskuterar detta tillsammans med BIIF17 och kommer fram till att
det finns svårigheter med en gemensam resa. Styrelserna tycker att
det vore bra med en annan gemensam aktivitet för att stärka
gemenskapen med BRINNs medlemmar.
Beslut: Malin svarar BRINN och framför styrelsens åsikter.
Karl påminner om att skriva testamente och att de som är
kontaktpersoner ska påminna sina grupper att skriva testamente.

SID 3(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Malin framför ett förlag om att ta kort på företrädare och
efterträdare för posterna i styrelsen och lägga ut det på Facebook
med en text där man tackar de gamla och välkomnar de nya.
Beslut: En sådan bild per dag kommer upp på Facebook från och
med den 23 januari.
§ 553
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 554
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 26/1 12:10 i styret.

§ 555
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Josefin Andersson, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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