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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
Lorentz Brännström

§ 103
OFMÖ
§ 104
Justeringspersoner

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

§ 105
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 106
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 107
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-03-09 är justerat och godkänt.

§ 108
Beslutsuppföljning

Olivia har uppdaterat reglerna för styrelserummet.
Kursgården inför nollningen är nu bokad. Det blir Sjöröds
scoutgård utanför Simrishamn. Olivia har även pratat med RUB
angående kursgården.
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§ 109
Information

Hela BIIF
Under veckan har BIIF varit på möte med SVL och
programledning samt phøset angående nollningen. Därefter tog
BIIF tillfälle att inventera och sortera i förrådet.
Ordförande
Olivia har bokat Sjöröds scoutgård inför nollningen och pratat
med RUB angående kursgården. Under veckan har hon också
fixat med anmälan till påskmyset. Inför påskmyset har Olivia
pratat med Per-Gunnar om vår säkerhetsorganisation och vem
som bär ansvar ifall det händer något.
Därtill har Olivia haft vanligt möte med V-styrelsen, hypeat folk
inför VT-mötet, kollat policy med Karl-Magnus och haft
budgetmöte med V-styrelsen
Sekreterare
Under veckan har Vicktor skrivit och justerat protokoll, samt
skrivit ut stadgar och reglemente och satt i pärmen. Han har varit
med och hjälpt Karl-Magnus i sitt kassörande.
Kassör.
Karl-Magnus har kassörat i veckan och passat på att gå igenom
listorna efter inventeringen för att få koll på om det stämmer med
andra listor.
Studierådsordförande
Felicia har censurerat CEQ och fixat med sponsring till CEQtårtan. Hon har haft ett möte med Angelica angående
studiekvällar i mekanik och ett möte med Ebba angående deras
policyförslag. Dessutom har hon varit på möte med andra de
andra studierådsordförandena på V-sektionen och ett SRX-möte.
Sexmästare
Ida har beställt mat till lunchpresentationen med FSD och haft ett
kvällsmöte med brandsex.
PR-chef
Ebba har beställt ovvar inför nollningen som kommer att
levereras till oss inom det snaraste.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har ordnat en anmälan till lunchpresentationen med FSD
och haft ett lunchmöte under veckan som gått. Under veckan har
han också börjat med sin planering inför Stockholmsresan.
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Sportbas
Karin har genomfört sitt evenemang ”Testa på Crossfit” under
onsdagskvällen. Detta evenemang fick mycket positiv kritik
efteråt.
Webbi
Lorentz har skickat ut information angående Brandlanet och
undersökt hur det ligger till med switch inför evenemanget. Under
morgondagen ska han boka lokal till Brandlanet så allt är fixat
inför evanemanget.
§ 110
Beslut till följd av information
§ 111
Genomgång av nollning

§ 112
Gemensam färg på ovve

Inga beslut togs till följd av informationen
Efter mötet med SVL i veckan (se § 109) passade BIIF-styrelsen
på att gå igenom det preliminära schema som delades ut till oss,
för att se om det fanns några oklarheter i det.
Karin påpekar att det inte står något om vad som händer på
torsdag eftermiddag under vecka noll, vilket för vår del betyder
kursgård. Detta kan lätt leda till förvirring. Olivia berättar att det
antagligen kommer att stå med på det schema som phøset ger ut.
Manne tycker att första dagen verkar rörig med vad som ska göras
och under vilka tider. Detta är inte helt bestämt, men förslaget
dyker upp om att vi ska prata med BIIF16 om hur de gjorde.
Generellt sett verkar det att vara ett bra schema med samma
upplägg som tidigare.
Dock tycker vi att det är tråkigt att BIIF inte gör något utskick,
vilket kanske går att göra något åt.
Beslut: Olivia pratar med Daniel om att göra ett eventuellt
utskick tillsammans med programledningen.
V-styrelsen har fått förslag om att ha samma färg på ovvarna för
hela sektionen. I det fallet ska det då väljas en ny färg, detta för att
bidra till en bättre gemenskap på sektionen.
Olivia förklarar vidare från vad som lyftes på V-styrelsens möte
att tanken är att ovven används mest under nollningen och att
man ska hitta kompisar över hela sektionen och inte bara med de
som har samma färg på sin ovve.
Lorentz menar på att det inte är någon mening med att fixa något
som inte är trasigt. På nollningsrelaterade saker är man ändå Vsektionen tillsammans och inte tre separata program som inte
umgås.
Ebba menar på att vi på brand kanske känner en viss gemenskap
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med varandra, men hon inte upplevt att hon känt att det varit
uppdelat under nollningen. Hon flikar också in att när det gäller
phaddrar är det ibland enklare att fråga någon som läser samma
program som en själv, eftersom de själva läst samma sak. Detta är
underlättas med olika färger på overallen. Karin menar på att om
alla har samma färg riskerar vi att förlora den brandgemenskap
som byggs ihop under nollningen, som ska vara resten av
utbildningen.
Den gemensamma åsikten är att BIIF-styrelsen inte vill ha en
gemensam färg på overallen på sektionen, utan vill ha kvar det
som det varit. Olivia ska ta med sig detta nästa gång frågan lyfts
under V-styrelsens möte.
§ 113
Sektionsdag

§ 114
Påskmys

§ 115
Övrigt

V-styrelsen ska anordna en sektionsdag, förslagsvis under en
eftermiddag. Tanken är att fixa mat och dryck samt någon lek där
sektionens medlemmar kan komma och umgås. Från V-styrelsens
håll undrar man om BIIF-styrelsen vill vara med och arrangera
detta evenemang. Den gemensamma åsikten är att vi gärna vill
vara med och arrangera en sektionsdag.
Beslut: BIIF-styrelsen hjälper till på sektionsdagen
Inför påskmyset den 27:e mars har Manne fixat ett quiz, som ska
översättas till engelska. Angående maten har Ida och Brandsex
koll på maten och åker och handlar innan påskmyset. När Ida
handlar mat fixar hon ägg som kan användas till pysslet. Förutom
äggen som målas, ska det även fixas påskägg som man ka ha med i
påskäggsjakt. Det föreslås att vi ska ha lekansvariga, vilket Lorentz
och Ebba anmäler sig att vara. Lekansvariga kommer då ansvara
för att fixa med pyssel och lekar, samt pris till tävlingarna.
Olivia har fått inbjudan till BRINN om deras vårfest den 20:e maj
i Luleå. Karin påpekar att vi måste få in fotbollsturneringen innan
sommaren och det är svårt med datum som passar att ha det.
Frågan bordläggs till nästa möte.
Ida informerar om att det kommer bli en gemensam styrelsekickoff med V-styrelsen och L-tek den 16:e maj som sexmästarna
anordnar.
Karl-Magnus undrar om det är okej att vi sätter in pengarna eller
om vi ska försöka göra utbetalningar med kontanter istället.
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Den allmänna åsikten är att det är bra om vi försöker betala så
mycket som möjligt med pengarna.
Karl-Magnus undrar också över hur man ska göra med höga
utgifter. Han undrar om vi ska kunna attestera framtida fakturor
och att man då skriver på fakturor så att det går att visa på vem
som är ansvarig för den höga utgiften.
Beslut: Från och med nu börjar vi attestera höga fakturor.
Lorentz undrar om vi ska bjuda in alumniföreningen till
Brandlandet. BIIF-styrelsen ser inga problem med detta med detta
och ger Lorentz tumme upp för detta.
§ 116
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 117
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte hamnar preliminärt 29/03 eller 30/03
klockan 12:10 i BIIF-rummet. Information kommer senare.

§ 118
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Ida Roslund, justerare

Lorentz Brännström, justerare
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