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Datum
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Plats
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Beslutande

Ordf. Olivia Wernberg
Sekr. Vicktor Riedel
Manne Malmberg
Karin Sandin
Ida Roslund
Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson

§ 346
OFMÖ
§ 347
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karin Sandin och Ida Roslund väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§ 348
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 349
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 350
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-10-12 är inte justerat och godkänt.

§ 351
Beslutsuppföljning

§ 352
Information

Ebba har fått ett nytt förslag på hur märket till Bi17 kan se ut, som
hon fortfarande inte är riktigt nöjd med. Premiemax ska skicka ett
nytt förslag, den här gången utan röda blåljus.
Hela BIIF
BIIF har haft en tentafika som styrelsens medlemmar antingen har
handlat till, eller bakat kakorna till.
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Ordförande
Olivia har haft möte med Vicktor och diskuterat förslaget om
tillägg i sekreterarens uppgifter. Olivia har haft kontakt med
BRINN och haft vidare diskussion med V-styrelsen om enkätens
resultat. Därtill har Olivia haft ett möte med Ida. För tillfälligt
känner Olivia att hennes arbetsbelastning är hög.
Sekreterare
Vicktor har skrivit protokoll och haft möte med Olivia. Därtill har
han hjälpt Ida med pappersarbete inför höstfest och
lunchpresentation. Vicktor har tillsammans med Karin lovat att de
ska hjälpa henne på bordsplaceringen inför höstfesten.
Kassör
Karl-Magnus bokför inbetalningarna inför höstfesten och ordnat
med sektionen så att BIIF får pengarna från Luleåresan i våras.
Dessa pengar kommer komma till BIIF om någon vecka. KarlMagnus har tillsammans med Olivia lånat ut 100 000 kronor från
BIIFs konto till Ida för att underlätta hennes arbete inför
höstfesten. I övrigt har Karl-Magnus kassörat och svarat på
ekonomiska frågor. Karl-Magnus känner hög arbetsbelastning för
närvarande.
Studierådsordförande
Felicia har haft PGL-möte och varit på möte med de övriga
studierådsordförandena på V-sektionen.
Sexmästare
Ida har sökt alkoholtillstånd för företagspresentationen den 9:e
november och nästan färdigställt alkoholbeställningen till
höstfesten. Hon har fixat maten till lunchpresentationen och haft
möte med Olivia om höstfestens budget. Ida och Brandsex har haft
möte och planerat inför höstfesten. Det är mycket med höstfesten
för närvarande, men hon känner att hon har koll på det mesta.
PR-chef
Ebba har inventerat våra lager och har ordnat med planscher till
höstfest och likande event. Hon har packat en retursändning till
företaget som trycker brandovvarna, men har inte skickat den än.
Ebba har varit på möte med valberedningen och hälsar att hennes
arbetsbelastning är lagom för tillfälligt.
Arbetsmarknadskontakt
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Manne har haft en lunchpresentation med Ramböll, som han
delegerade till Stina och lagt upp inför en ny företagspresentation
med AON. Manne har pillat med stockholmsresan och försökt få
ihop tidschemat. Han känner att han eventuellt har mycket, eller
mindre att göra, beroende på hur bra hans delegering till AMKgruppen fungerar.
Sportbas
Karin har haft en vinprovning och öppnat anmälan till innebandyn.
Hon har lovat att hjälpa Ida med bordsplaceringarna inför
höstfesten. Hon upplever sin belastning som lagom.
§ 353
Beslut till följd av information
§ 354
Höstfesten/Nordic Meeting

Inga beslut till följd av informationen.
Styrelsen har en diskussion gällande schemat inför BRINNs besök
och Nordic Meeting.
Lorentz har erbjudit sin lägenhet till BRINN och gemensamt
konstateras det att Lorentz antagligen inte har allt han behöver
inför besöket och att styrelsen gemensamt ska skrapa ihop
luftmadrasser och dylikt så det finns på plats kvällen innan BRINN
kommer.
Efter programledningens team-building event under torsdagen,
planerar BIIF att dra ner till stan med de gästande studenterna och
spela biljard. Detta är en kostnad BIIF kan stå för. Det finns också
eventuella planer på ett besök i Lorentz bastu under veckan.
För närvarande är det lite oklart hur vi ska lösa det med LTUstudenterna under BIIFs brunchmöte med BRINN-styrelsen, men
det löser sig säkerligen.
Två personer kommer behöva köra och hämta alkohol med
brandsex och någon ordnar med brunchen. Ebba anmäler sig till att
vara bruchansvarig och tar med någon och handlar. Brunchen har
vi i skolan.
Tanken inför lördagskvällen är att vi hänger med BRINN under
förmiddagen, är kvar i skolan och förfestar i BIIF:et under
eftermiddagen. Då är tanken att BRINN beger sig tillbaka till
Lorentz och fixar sig och vi möts upp på skolan för en förfest
innan höstfesten.
Styrelsen ska också fixa med tilltugget. Karin anmäler sig till
tilltuggsansvarig. Söndagen tar vi som den kommer, om den nu
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kommer. Vicktor anmäler sig, mindre frivilligt, att hjälpa till och
städa Lophtet.
Olivia ber alla att kolla kalendern noga. Första spexträningen blir på
måndag klockan 17:00!
§ 355
HT-mötet

Datumet inför höstterminsmötet är spikat och vi borde skaffa
anmälningslänk och event. Brandsex ordnar med mat till mötet.
Vicktor ordar med Facebookevenemang och anmälningslänk.
Olivia tyckte det var skönt när Lorentz var talman under vårt
senaste möte och Manne erbjuder sig att vara det om Lorentz inte
vill vara det på HT-mötet.
E-sektionen har satt ihop ett bra dokument om hur det går till.
Ebba kan ansvara och se till att det finns ett praktiskt
röstningssystem. Ett förslag är E-vote, som kostar men har tidigare
fungerat bra.
BIIF-styrelsen kommer ha ett budgetmöte och diskutera
propositioner den 7:e november. Sekreterare och Webbi/PRsammanslagningen är två propositioner som kommer föreslås.
Vicktor ordnar V: B till HT-mötet.

§ 356
Prishöjning

BIIF har haft samma priser på presentationer i en mindre evighet.
Karl-Magnus skulle vilja en prishöjning. För närvarande går vi back
på kvällspresentationer och förslaget är att höja priset från 6500 på
kvällar till 7000 och 3500 till 4250 kronor. Karl-Magnus anser dock
att annonsernas pris är rimligt och bör behållas.
Olivia frågar Manne hur han tror att räddningstjänsterna kommer
se på detta. Olivia påpekar också att BRINN tar ett lägre pris än
vad vi gör i dagsläget och undrar om det ens är skäligt att höja
priset. Manne menar att vi är betydligt mer lättillgängliga och har
betydligt större potentiellt rekryteringsunderlag än vad BRINN har.
I dagsläget är det bara de största räddningstjänsterna som kommer
på besök, eftersom de mindre inte har råd att komma då de oftast
har en väldigt begränsad budget. Ett förslag är att ha olika pris för
företag och behålla samma för kommuner/myndigheter.
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§ 357
Övrigt

Julmyset kommer hållas samma dag som tidigare sagts, dvs. den
15:e december. Detta eftersom det kan kombineras med V-sex pub
och för att större delen av BIIF har redovisningar innan.
Olivia uppmanar alla att själva söka access till Kårhuset.

§ 358
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 359
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 9/11 12:10 i BIIF-rummet.

§ 360
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Ida Roslund, justerare
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