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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2019-09-05 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 

 
 
 

Ordf. Ebba Johnsson 
Sekr. Ellen Rubinstein 

Siri Westermark 

Gustaf Zetterberg 

Hanna Sandström 

Wilma Klemedsson 

Karin Abrahamsson 

Elin Oscarsson 

 

 
 

§ 224 
OFMÖ                 Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 225 
Justeringspersoner  Beslut: Gustaf Zetterberg och Karin Abrahamsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 226 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 227 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 228 
Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 
 
§ 229 
Beslutsuppföljning Datum för event efter nollning flyttas till den 29 september. 
 
§ 230   
Information     Hela styrelsen 
  Hela styrelsen har planerat, förberett och genomfört vecka  
  noll för den nya brandingenjörsklassen Bi19. Styrelsen har  
  medverkat på Barbara och Nollekampen samt hållit i den  
  traditionsenliga kursgården 



 

 

BIIF 

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES 

INTRESSEFÖRENING 
 

 

 
 

SID 2(5) 

 
  Ordförande 
     Ebba har planerat eventet som BIIF planerar att hålla efter  
  nollningen, hon har bland annat bokat in en aktivitet till detta 
  event från TIF. Hon har varit på möten angående de nyktra 
  eventen under nollningen. Ebba har mejlat angående bokning 
 av lophtet till Höstfesten. Hon har ordnat nollningströjor till 
 styrelsen och fört diskussion med TS-reklam angående 
 försenade och feltryckta tröjor. Ebba har även representerat  
 BIIF under nollningens sportkväll. 
 
     Sekreterare  
      Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och skrivit och  
     skickat ut kallelse inför detta mötet. 

   
     Kassör  
       Karin har arbetat mycket med budgeten för vecka 0 och  
    kassörat. 
 
     Studierådsordförande  
     Gustaf har valt in nya studierådsrepresentanter för den nya  
   brandingenjörsklassen Bi19 och den nya riskhanteringsklassen 
   Rh19.  
 
    Sexmästare  
  Wilma har arbetat mycket tillsammans med brandsex under  
  nollningen och fixat mycket fika och mat. Hon har även 
  planerat inför kommande veckas programsittning och pub. 
  Hon har även skrivit kontrakt på Gasque inför höstfesten.  
  Wilma har även representerat BIIF under nollningens  
  sportkväll. 
  

Arbetsmarknadskontakt  
       Siri har arbetat mycket med arbete inför branschdagen, till        
 exempel har hon haft möte med V-husets nya prefekt, 
 Stefan. Hon har även haft löpande kontakt med företag 
 under sommaren. 

 
Sportbas 
Hanna har haft möte med sportrådet där de bland annat  
diskuterat höstens sportevenemang. Hanna har mejlat  
angående den årliga innebandyturneringen och andra  
kommande event. Hon har tillsammans med sexmästare Wilma  
bjudit Bi19 på frukost i BIIF och representerat BIIF på  
nollningens sportkväll.  
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Informationschef 

 Elin har beställt och sålt tygmärken. Hon har under sommaren  
 skickat ut välkomstbrev till den nya brandingenjörsklassen Bi19 
 och varit på informationsmöte angående RUB. Hon har även 
 uppdaterat BIIF:s instagram.   
 
 
§ 231 
Ersättning TS-reklam Nollningströjorna till styrelsen blev försenade och kom först 

efter nollningen. Ebba för konversation med företaget 
angående kompensation för detta och styrelsen diskuterar vad 
kompensationen kan användas till. Förslag kommer om att 
använda kompensationen till funktionärstack. 

 Beslut: Kompensationen från TS-reklam används till 
funktionärstack. 

 
§ 232 
Datum höstterminsmöte  Förslag att ha höstterminsmöte den 26 november, d.v.s. efter  
  branschdagen, efter höstfesten och efter V-sektionens 
  höstterminsmöte. 
  Beslut: Höstterminsmöte 26 november 17:15. 
 
§ 233 
Budgetavsteg kaffetermos  Kaffetermosen som tillhör BIIF gick under försommaren  
  sönder och styrelsen diskuterar därmed att göra ett 
  budgetavsteg för att köpa in en ny kaffetermos. 
  Beslut: Budgetavsteg tas för att köpa ny kaffetermos 
 
§ 234  
Datum innebrandy Hanna har kikat över hösten tillsammans med Sportrådet och 

de lägger fram 16:e november för höstens 
innebrandyturnering. Hanna har haft kontakt med 
Victoriastadion och planer finns att hyra den 16:e mellan 13–
17. Idé som kommer upp på mötet är att kombinera utgång på 
nation med turneringen, Ebba och Gustaf undersöker och 
återkommer om detta.    

 
  
§ 235 
Övrigt Efter nollnings eventet 
 Hanna undrar vad Sportrådet fick för ansvar att ordna under 

efter nollning eventet. Tanken är att de ska anordna och hålla i 
volleyboll eller annan aktivitet beroende på väder. Då eventet 
är väderberoende kommer det att ställas in vid dåligt väder. 
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Event skapas på Facebook redan nu och anmälningslänk 
kommer upp närmare aktuellt datum, i eventet ska det vara 
tydligt utskrivet att evenemanget kommer att ställas in vid 
dåligt väder. 

 
  Karaokepub 
 Hanna tar upp förslag om att ha en karaokepub som ett 

samevent mellan Sportrådet och Brandsex som ett avslutande 
evenemang för terminen. Idé kommer upp om att kombinera 
den puben med det traditionsenliga julmyset. Datum spikas på 
kommande styrelsemöte. 

 
 Utskrifter 
 Skrivaren i BIIF krånglar. Karin behöver skriva ut papper till 

bokföringen och undrar om det är okej att hon gör detta på 
skolans datorer och fakturerar BIIF för utskrifterna, vilket 
styrelsen anser är okej.  

 
 
§ 236 
Beslutssummering  Kompensation från TS-reklam används till funktionärstack. 
 Höstterminsmöte 26:e november kl. 17:15.  
 Budgetavsteg för att köpa ny kaffetermos.  
 
 
§ 237 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 2019-09-12 12:10 i BIIF-rummet.  
 
§ 238 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Ebba Johnsson, ordförande  Ellen Rubinstein, sekreterare 
   

Gustaf Zetterberg, justerare  Karin Abrahamsson, justerare 
 


