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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

§ 119
OFMÖ
§ 120
Justeringspersoner

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

§ 121
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 122
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 123
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-03-23 är justerat och godkänt.

§ 124
Beslutsuppföljning

Vi ska hjälpa till på sektionsdagen (se § 133), som nu blivit flyttad
till den 28:e april istället. Ebba och Vicktor anmäler sig till att vara
representanter för BIIF vid planeringen.
Lorentz ska höra av sig till programledningen angående eventuellt
resebidrag för resan till Luleå.
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§ 125
Information

Hela BIIF
BIIF-styrelsen har under veckan haft ett diskussionsmöte om
bland annat framtagande av policys.
Styrelsen har också arrangerat ett påskmys tillsammans med
Brandsex för hela föreningen.
Ordförande
Olivia har ändrat texten till V-sektionens hemsida och översatt
den till engelska. Hon har också jobbat med sitt policyförslag och
förberett inför V-sektionens VT-möte den 4:e april.
Sekreterare
Vicktor har under veckan justerat och sorterat bland sina
protokoll.
Kassör.
Karl-Magnus har haft möte med Olivia och kassörat. Han har
kollat på budgeten inför VT-mötet och uppmanar alla att göra
detta inför budgetmötet. Han har också pratat med Sofie
Andersson om revisionsberättelsen från föregående år.
Studierådsordförande
Felicia har haft en lugn vecka utan några möten.
Sexmästare
Ida har ordnat med phadderkick-offen tillsammans med V-sex
och fixat med maten till FSD-presentation. Tillsammans med
brandsex har Ida också ordnat maten till påskmyset och bjudit Vsektionen på de våfflor som blev över.
PR-chef
Ebba har handlat och förberett inför lekarna på påskmyset
tillsammans med Lorentz.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har rullat igång planeringen inför Stockholmsresan
tillsammans med AMK-gruppen och pratat med
Räddningstjänsten Syd och ett företag från Storbritannien
angående företagspresentationer i vår. Manne har skickat
fakturaunderlag till Karl-Magnus för företagspresentationen och
fixat i allmänhet med FSDs lunchpresentation. Manne och KarlMagnus har också kollat över Mannes budget som
Arbetsmarknadskontakt.
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Sportbas
Karin har bokat Smörlyckan för fotbollsturneringen i vår och
bestämt ett datum för femkampen. Hon har skickat ut
information om fotbollen och femkampen till studenterna på
både svenska och engelska.
Webbi
Lorentz har planerat inför sitt BrandLAN och funderat på vad
han ska skriva till programledningen om resan. Lorentz har hjälpt
Felicia att göra en enkät och hjälpt användare med att få nya
lösenord till hemsidan.
§ 126
Beslut till följd av information
§ 127
Utvärdering av påskmys

§ 128
Informationsspridning

Beslut: Inga beslut togs till följd av informationen.
Efter påskmyset i måndags önskar Olivia att vi gör en utvärdering
över vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Detta kan
vara bra för oss och våra efterträdare att ha när det är dags att
planera ett nytt evenemang.
Olivia tyckte det var tråkigt att folk gick så tidigt. Detta kan bero
på att en större del av besökarna hade teknikhistoria, men efter
lite diskussion kom det fram att det kanske fanns lite för lite att
göra för de som besökte påskmyset. Förslag till nästa gång är att
man skulle kunna använda sig av biljardborden eller hockeyspelen
exempelvis.
Lorentz menar på att om man har alkoholservering bidrar det
eventuellt till att folk stannar längre.
På V-sektionens styrelsemöte har man diskuterat hur de olika
utskotten ska sprida information om event och dylikt. För BIIFs
del finns det bara ett utskott som har en egen sida och det är
Bastumästeriet. BIIF-styrelsen anser unisont att vi delar deras
evenemang på BIIFs Facebooksida.
Lorentz menar på att man som enskild individ är ”ansvarig” för
att försöka få med fler deltagare till alla evenemang. Karl-Magnus
menar att man styrelsens medlemmar borde försöka medverka på
så många evenemang som möjligt.
Karin påpekar att ibland missar man evenemang och att vi borde
bjuda in så många medlemmar vi kan till evenemangen vi skapar
på Facebook.
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Ebba påpekar att förutom använda våra sociala medier för att
sprida information, kan man trycka planscher, vilket hon och PRgruppen gärna gör.
§ 129
Övrigt

Olivia vill ha en summering av hur vi ställer oss till samarbete
med V-sektionen och med ovvarna, eftersom diskussionen går åt
olika håll. Efter en kortare diskussion konstaterades att vi mer än
gärna hjälper V-sektionen och jobbar med V-sektionen så mycket
som det går, men när det kommer till att göra förändringar för att
öka sammanhållningen på sektionen önskar vi att man börjar i rätt
ände och inte bara gör förändringar som bara syns utåt men inte
märks in mot sektionens medlemmar.
RUB har hört av sig till Olivia angående det sjunkande söktrycket
på utbildningen. MSB vill bjuda in oss till ett diskussionsmöte
angående detta närmare sommaren.
Manne föreslår att vi skulle kunna ha en återkommande punkt där
vi berättar vad som händer längre fram istället för att bara berätta
vad som har hänt.

§ 130
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 131
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 5/4 12:10 i BIIF-rummet.

§ 132
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Felicia Klint, justerare
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