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Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson
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§ 73
OFMÖ
§ 74
Justeringspersoner

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

§ 75
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 76
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 77
Föregående mötesprotokoll
§ 78
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2017-02-16 och från 2017-02-23 är justerade och
godkända.
Klassbesöken är klara i alla klasser förutom studenter vid
mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning
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§ 79
Information

Hela BIIF
BIIF-styrelsen har under veckan presenterat sig för de sista
brandingenjörs- och riskhanteringsklasserna. Kvar är Master of
Disastersklassen.
Ordförande
Olivia har varit på styrelseskiphte med V-styrelsen och haft ett
diskussionsmöte med V-styret angående kommande års budget.
Förutom diskussionsmötet har Olivia även varit på ett vanligt
styrelsemöte med V-styrelsen.
Sekreterare
Vicktor har justerat protokoll och lagt upp de justerade
protokollen på hemsidan.
Kassör.
Karl-Magnus har kassörat och betalt för tacksittningen till
jobbarna på höstfesten i fjol.
Studierådsordförande
Felicia har haft studierådsmöte med studierådet och varit på möte
angående kursen Endimensionell analys med V-sektionen. Felicia
har också varit på utbildning med UUU.
Sexmästare.
Ida har haft en lugn vecka och fokuserat på sitt skolarbete.
PR-chef
Ebba har varit på studierådsutbildning och planerat upplägget av
BI-info. Hon har varit i kontakt med leverantören av overaller
angående inköp av overaller till höstens nollning. Ebba har även
varit i kontakt med företaget som trycker föreningslogotypen som
ska användas till bland annat kläder. De hälsar att vi kommer få
våra logotyper i veckan.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft möte med näringslivsgruppen, L-teks
näringslivsansvarig samt haft möte angående phøssponsring.
Manne har avbokat intervjurummet han bokade till ett företag
och bokat in en ny presentation med FSD 28/3. Manne har också
fixat med fakturor från presentationer och planerat kick-off.
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Sportbas
Karin har skickat ut en enkät angående åsikter om evenemangen
som BIIF anordnar. Karin planerar att skicka ut en påminnelse
om enkäten. Hon har även vikarierat som sekreterare på
föregående möte.
Webbi
Lorentz har kollat på alternativ till kursgård inför nollningen, se
§83. Lorentz har pratat med bastumästeriet angående deras
framtida ”Tour de Sauna”-evenemang. Han har även planerat
datum inför Brandlanet och förberett inför sin meditationskväll
med AktU.
§ 80
Beslut till följd av information
§ 81
Vice ordförande

§ 82
BI-info

§ 83
Kursgård

Beslut: Inga beslut togs till följd av informationen.
Karl-Magnus anmäler sig som intresserad till posten som viceordförande. Styrelsen kommer fram till att Karl-Magnus är en
lämplig ordförande.
Beslut: Karl-Magnus väljs till vice ordförande
Ebba har börjat fundera över BI-info. Ebba planerar att skicka ut
information den 7:e mars och vill ha alla relevanta datum till
söndagen den 5:e mars. Relevanta datum är sådana som för
påskmys och crossfit exempelvis
Ebba vill skriva informationen på engelska och kommer ta hjälp
av världsmästaren för att göra detta.
Lorentz har kollat med kursgårdar över Skåne och önskar lite
förhållningspunkter innan han bokar. Lorentz undrar hur
tankarna går angående kursgårdar utan sängar, men styrelsen
menar att sängplats är ett måste eftersom det är osannolikt att
samtliga nya studenter har möjlighet att ta med sig utrustning för
att kunna sova på golvet.
Budgeten för kursgård föreslås till 13 000kr. Kursgården kommer
kräva 65 bäddar och att det finns ett bra kök för matlagningen.
Beslut: 13 000 kr är maximala taket för kursgårdskostnader, där
65 sovplatser och bra kök finns.
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§ 84
Vakantsatta poster

§ 85
Övrigt

Vi har fortfarande en vakantsatt post ”Studeranderepresentant
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer”. Styrelsen väljer att
utlysa posten.
Beslut: Olivia skickar ut information och utlyser posten.
Ida undrar om det finns möjlighet att höja priset till
lunchpresentation. Manne föreslår istället man kan ordna mat
med hjälp av brandsex, som skulle kunna göra sallader eller
mackor i V-café inför presentationer. Manne föreslår även att han
kan kolla upp med näringslivsgruppen på V om hur de gjort när
de beställt sallader från Grönt och gott, samt att prata med Miras
om möjlighet att beställa mackor från V-café. På så vis får man tre
alternativ istället för den tidigare lunchleverantören till
presentationerna.
Beslut: Manne pratar med Miras och näringslivsgruppen på V.
Ebba föreslår att hemsidan även borde finnas på engelska med.
Manne påpekar att det då måste göras bra. Olivia föreslår att
involvera datorgruppen och världsmästaren i arbetet. Lorentz
kollar upp vilka möjligheter som finns angående detta inför nästa
möte.
Karl-Magnus påpekar att alla är ansvariga för budgeten, inte
enbart kassör och ordförande.
Olivia ställer sig frågande till Bastumästeriets användande av
brandingenjörslogotypen till deras logotype. Styrelsens mening är
att man borde skriva en policy angående användande av BIIFs
logotype. Karl-Magnus menar att det kanske inte borde användas
på Facebook, eftersom det finns en risk för att blanda ihop
styrelsen och Bastumästeriet. Den gemensamma åsikten lutar mot
att de inte borde använda föreningslogotype på Facebook utan en
mer fristående logotype som inte är baserad på
föreningslogotypen. Exempel på en sådan fristående logotype är
Brandsex logotype
Beslut: Lorentz pratar med Bastumästeriet angående detta.

§ 86
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 87
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 9/3 12:10 i BIIF-rummet
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§ 88
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karl-Magnus Larsson, justerare

Ida Roslund, justerare

(5 av 5)

