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

§ 23
OFMÖ
§ 24
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karl-Magnus Larsson och Lorentz Brännström väljs till
att jämte ordförande justera mötets protokoll

§ 25
Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 26
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 27
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-02-02 är justerat och godkänt.

§ 28
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§ 29
Information

Ordförande
Olivia har varit på möte med V-styrelsen och haft nollningsmöte
med Øverphøs Jakob Kullman. Hon har börjat ha individuella
samtal med BIIF-styrelsens medlemmar och representerar Vstyrelsen i V-café under veckan.
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Sekreterare
Under veckan har Vicktor skrivit mötesprotokoll och fixat med
styrelsens skrivare som nu fungerar som den ska.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat, vilket bland annat medfört att han
mejlat till V-café om obetald faktura. Han har presenterat sig för
Bi14.
Studierådsordförande
Felicia har haft möte med studierådsordföranden på V-sektionen,
varit på SRX-möte och varit på lunchmöten. Felicia har föreslagit
för sitt studieråd att jobba i V-café, vilket verkar vara uppskattat.
Hon har planerat inför skiphtet och pratat med Aron om saker
som rör hans post som Världsmästare
Sexmästare
Ida har jobbat på branschdagsgasquen med V-sex och varit på Acertifieringsutbildning. Hon har haft möte med brandsex och
planerat inför skiphtet, både med brandsex och styrelsen.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har lagt upp en undersökning om
arbetsmarknadspresentationerna och haft möte kårens
näringslivsgrupp. Manne har lagt upp information om WSP och
pratat med Brandskyddsgruppen om sponsrade tröjor, samt haft
möte med AMK-gruppen och bokat möte med Henrik Hassel.
Han har även pratat med Johan från Fire AB om paket levererat
till BIIF.
Sportbas
Karin har mejlat till Patrick van Hees och Stefan Svensson om
ERASMUS-projektet (se §17, mötet 170202) och haft möte med
AktU om storskiphtet, samt planerat inför BIIF-skiphte.
Webbi
Lorentz har planerat inför BIIF-skiphtet och fixat anmälningslänk
till detta. Han har även jobbat med och uppdaterat BIIFs
hemsida.
§ 30
Beslut till följd av information

Inget besluts togs till följd av informationen.
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§ 31
Påskmys

§ 32
Mötesregler och regler för BIIFrummet

§ 33
Mat till studierådet

§ 34
Utskick från företag samt lån av
lokaler

Olivia berättar att vi måste börja planera datum inför BIIFs
påskmys och poängterar att detta kommer krocka med
Herrsittningen. Styrelsen diskuterar och Olivia trycker på att det
finns risk med bortfall till påskmyset på grund av Herrsittningen
samma vecka som veckan innan påsken. Felicia föreslår att vi kan
ha ett quiz på engelska för att få med ERASMUS och andra
master-studenter som inte pratar svenska. Lorentz föreslår att
man tidigarelägga evenemanget och kalla det för något annat.
Frågan dyker upp om brandsex ska jobba, vilket styrelsen tycker
verkar som en bra idé.
Beslut: Preliminärt blir påskmyset den 27:e mars. Ida och Manne
kollar upp om detta funkar med V-café.
Olivia frågar om hennes regler för styrelserummet och
styrelsemöte är bra.
Manne undrar vad definitionen av ”rent och snyggt” är och
menar på att det kan tolkas olika. Manne föreslår att vi alltid
lämnar borden rent och snyggt, jackor hängs upp etcetera.
Olivia föreslår sedan att vi använder skänken som avlastning för
planscher och dylikt, istället för att lägga dem på bordet, då detta
ser snyggare ut utifrån. Hon påpekar också att städschemat är
preliminärt och att det är fritt fram att byta om man vill.
Beslut: Mötesregler och regler för BIIF-rummet godkännes
Tidigare har studierådet fått mat till alla möte de haft tillsammans,
vilket är fyra gånger per år. Felicia undrar om det är möjligt att
återgå till mat på varje möte igen
Manne påpekar dock att de får baguetter eller mackor på sina
möte med lärare, vilket inte räknats med. Karl-Magnus menar på
att de borde vara nöjda med att få mat en gång per år, eftersom de
flesta utskott gör lika mycket som studierådet och inte får mat för
det här.
Beslut: Studierådet får fortsatt en lunch per år.
Manne berättar att det finns en regel angående att allt som rör
näringslivet för studenter går via AMK eller motsvarande position
på annan sektion inom kåren. Henrik Hassel har skött viss del av
det här, genom att bland annat skicka ut mejl när företag söker ny
personal. Ett företag har haft ett event som inte rör BIIF, som
Henrik Hassel varit engagerad i. Företaget önskar låna en lokal via
BIIF för att kunna ha studentintervjuer. Olivia menar att vi inte
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ska göra detta utan att ta ut en betalning för detta, annars kommer
vi eventuellt bli utnyttjade för billigare lokalbokning, vilket
styrelsen tycker är fel. Ett annat företag fakturerades för bokning
av intervjuer, exklusive lokalhyran. Dock gjordes mer för sagda
företaget än företaget som nu kontaktat Henrik Hassel.
Mannes förslag är att Henrik Hassel ska fortsätta förmedla
arbete och dylikt som han tidigare gjort, men att
företagsrelaterade frågor som den här, ska gå via AMK. Manne
föreslår att vi fakturera företaget för tjänsten.
Beslut: Manne får driva sagd linje med Henrik Hassel. Vidare
diskussion bordläggs.
§ 35
Nollning

Olivia informerar att Jakob Kullman önskar att vi driver
nollningen vecka noll på samma sätt som BIIF-styrelsen gjort
tidigare år. Phøset önskar dock att man försöker jobba för att det
inte ska kännas så programuppdelat vid vissa evenemang under
nollningen. Lorentz, som var hufvudphadder under året, menar
på att han inte uppfattat det som att det någonsin varit uppdelat
mer än vid förfesten innan programsittningen, vilket ändå är
tanken med en programsittning. Manne påpekar att vi vill ha det
som tidigare.
Beslut: Lorentz bokar kursgården till vecka 0.
Olivia undrar hur vi känner för att vara phadder under
nollningen. Den allmänna åsikten är att det är fritt fram att vara
phadder om man vill eller inte.

§ 36
Phøsspons

§ 37
Övrigt

Tidigare år har phøset sökt sponsring via brandrelaterade företag.
Årets phøs vill göra samma sak i år. I fjol sponsrade Fire AB hela
programsittningen. Tidigare år har man skrivit kontrakt med
brandföretagen, efter det att BIIF-styrelsen godkänt detta, så det
inte krockar med något annat beslut eller projekt mellan sagt
företag och BIIF.
Beslut: Phøset får söka sponsring hos brandrelaterade företag, så
länge kontrakt skrivs och går via BIIF-styrelsen

Karin informerar om att den 17:e maj kommer det vara ett
kårevent som kallas buffelhuvet.
Lorentz tog upp förslag om att göra något med BRINN. Lorentz
föreslår att vi kan åka upp till ett lantställe i Norrland. Allmänna
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åsikten är att vi absolut vill göra detta. Lorentz kollar vidare
angående lantstället.
Manne tar upp att det finns möjlighet göra en kalender för BIIFrummet, som underlättas för rumsbokning och planering. Detta
är något som ses över
Manne hämtar ett paket från Fire AB på posten.
Karl-Magnus påpekar att man bör säga till honom om man har en
faktura som har kort datum, så han vet att den ska betalas.
§ 38
Beslutssummering

Mötets beslut summeras

§ 39
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 16/02 12:10 i BIIF-rummet.

§ 40
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:10

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Lorentz Brännström, justerare

Karl-Magnus Larsson, justerare
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