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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-12-07

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 421
OFMÖ
§ 422
Justeringspersoner

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

§ 423
Adjungeringar

BIIF-styrelsen 2018

§ 424
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 425
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-11-30 är justerat och godkänt.

§ 426
Beslutsuppföljning

Märkena för Bi17 har kommit men kommer inte kunna delas ut på
fredag. Kommer ske på lunchen måndagen 11:e december.
Ingen uppdatering om BIV, men det ligger lite på is fram till jul.
Annonserna är helt lösta, men inte fakturerade. De ska inte
faktureras fören nästa år. Karl-Magnus kommer fakturera detta
nästa år och Lorentz sköter fortsatt kontakten med företagen.
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§ 427
Information

Ordförande
Olivia har haft överlämningsmöte med sektionen och varit på en
avslutningsmiddag. Hon har påbörjat justeringen av HT-protokollet
och börjat se över ändringarna i stadgar och reglemente.
Sekreterare
Vicktor har påbörjat sitt testamente och skrivit färdigt HTprotokollet samt en sammanfattning av Nordic Meeting. Därtill har
han gjort de beslutade ändringarna i stadgar och reglemente.
Kassör
Karl-Magnus har fakturerat för Stockholmsresan och betalt
räkningar. Han har gjort en resultatrapport och konstaterar att vi
har ett problem. Föreningen ligger preliminärt 40-50 000 kronor
över förväntat resultat i budgeten, vilket inte var tanken med årets
budget. Överskottet beror på att Manne har dragit in mer än pengar
än vad som var budgeterat.
Studierådsordförande
Felicia har haft möte med utbildningsministern samt bokat lokal
och ordnat mat till morgondagens möte med studierådet på brand.
Hon har skrivit sitt testamente och fixat priser till sektionens CEQtävling. Den här gången blir det en mugg med kaffekort i.
Sexmästare
Ida har justerat protokoll och ordnat mat till en
företagspresentation.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har tjatat på alla som varit med på stockholmsresan om att
de ska göra en utvärdering av resan. Han har haft en
kvällspresentation och en lunchpresentation. I framtiden ligger en
presentation med Bengt Dahlgren den 16:e januari, samt intervjuer
den 17:e januari. Manne har också bokat bord för brandkonsultens
presentation.
Sportbas
Karin har bokat Victoriastadion för Vollybollturneringen, som
kommer äga rum den 28/1 samt justerat HT-protokollet och skrivit
sitt testamente.
Webbi
Lorentz har fixat med hemsidan och haft löpande kontakt med
Tomas.

§ 428
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Beslut till följd av information
§ 429
Vakanta poster

§ 430
Uppföljning Nordic Meeting

Inga beslut togs till följd av informationen.

Vi bör utlysa de poster som blev vakantsatta under HT-mötet.
Olivia föreslår att de utlyses idag och väljs in på mötet nästa vecka.
Sista datum för motivering är 13:e november.
Under Nordic Meeting kom man fram till flertalet förslag som
skulle kunna lösa de problem som diskuterades under mötet.
De som är relevanta för BIIFs del är att göra en film om
utbildningen och att göra en gemensam ”önskelista” med moment
under brandmannapraktiken som BIIF, BRINN och Daniel tycker
är relevanta. De flesta förslag som lyftes ligger utanför BIIFs
verksamhet.
När det kommer till att göra en informationsfilm skulle den kunna
göras med BRINN. Programledningen kan inte hjälpa till med
pengar på grund av deras tighta budget, men det skulle gå att söka
sponsring. Lorentz menar att det kommer bli svårt att göra en film
med Luleå. Han påpekar också att vi måste uppdatera vår hemsida
bättre. Förbättringsförslag är sidor med information om
utbildningen, snabba intervjuer från arbetslivet etc.
Karl-Magnus tror att många företag gärna sponsrar filmen och syns
tillsammans med BIIF och utbildningen. Manne menar att det finns
en risk att företagen ställer krav på innehållet och att BIIF istället
finansierar filmen med egna medel. Lorentz hänvisar till en
informationsfilm från M-sektionen.
När det gäller den gemensamma önskelistan har BRINN och LTU
redan en, som vi skulle kunna kolla på.
Lorentz påpekar att om man utnyttjar hemvändarprogrammet
skulle man kunna sprida mycket information om
brandingenjörsutbildningen samtidigt som man pratar om LTH.
Utbildningsministern ska skicka ut information om detta.
Vicktor skickar ut sammanställningen från hans anteckningar från
diskussionen.

§ 431
Julmys

BIIF anordnar julmyset på fredag nästa vecka. De som inte har
seminarium på eftermiddagen hjälper till med julmyset under
eftermiddagen. Den mat som ska värmas är köttbullar och
prinskorvar. Äggen kan kokas kvällen innan.
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Ida kan skriva en inköpslista och Felicia kan ha hand om inköpen.
Lorentz och Manne ansvarar för quizet.
Anmälan fixas av Karin och stänger på onsdag kväll.
Vi hjälps åt så fort vi kan på fredag.
§ 432
Övrigt

BIIF18 tycker att skiphteshelgerna fungerar. Jakob kommer vara
ansvarig för BIIF-skiphtet.
BIIF fick förfrågan om att streama presentationerna av
examensarbetena. Lorentz menar att bilden blir okej men ljudet
kanske blir sådär. Han svarar Nils när han vet om det går att
genomföra på ett bra sätt eller inte.
Julstädning av BIIF. Måndagen den 18:e december ska kylen vara
tömd.
Heads up! Överlämning innan jul gör att det inte blir stressigt efter
jul.
Tid att sätta datum för tackfesten. Vicktor och Ida kollar på en
tacksittning för jobbarna och ser om det går att få det mindre
uppdelat än vad det var föregående år.
Överlämningstillfälle mellan BIIF17 och BIIF18. Olivia och Jakob
pratar och bestämmer närmare.

§ 433
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 17
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 14/12 12:10 i BIIF-styret.

§ 18
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Lorentz Brännström, justerare
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