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Beslutande

Ordf. Karl Borg
Sekr. Agnes Broholm
Malin Björkqvist
Annie Lennartsson
Johanna Andersson
Niklas Wetterberg
Johanna Fransson
Sofie Andersson
Josefin Andersson

§90
OFMÖ
§91
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Annie och Niklas väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.

§92
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§93
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§94
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-02-25 är justerat och godkänt.

§95
Beslutsuppföljning

Annie har varit i kontakt med Bengt på Korngården AB
angående jubileumsöl och ölprovning.
Karl har gått högtalarkursen inför lånet av ljudanläggning till
Skiphtet.
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§96
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där bland annat
introduktionsveckan diskuterats. Datum för den gemensamma
styrelsekickoffen föreslås till 27 april. V-styrelsen har också
delat ut kaffe och kakor och samlat in åsikter om verksamheten.
Information om BIIFs föreningsskiphte har olyckligtvis inte nått
samtliga funktionärer, en situation som Karl i veckan löst
tillsammans med berörda. Karl har även gått
högtalarutbildningen.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har haft möte med revisorerna.
Studierådsordförande
Johanna F har haft kickoff med övriga studierådsordföranden på
sektionen och planerat inför året. Hon har också kollat upp
vilken klass som fyllt i flest CEQ-enkäter under senaste terminen
och därför vinner en tårta.
Sexmästare
Johanna A har beställt mat och alkohol till kvällens
företagspresentation med FSD, och har fortsatt planera skiphtet
ihop med brandsex.
PR-chef
Josefin har hämtat ut styrelsens pikéer.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har kontaktat Erik på Bengt Dahlgren som meddelar att de
vill sponsra CEQ-tårtan. Hon har förberett inför kvällens
företagspresentation med FSD och även fått en förfrågan från ett
antal räddningstjänster som önskar att slå ihop sina
presentationer och komma till Lund samtidigt.

SID 2(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Sportbas
Annie har fått svar från Lunds OK angående kartfiler till
brandförloppet och undrar kring vilket område som orienteringen
ska äga rum. Hon har också handlat nödvändigheter inför
skiphtet och pratat med Korngården AB som meddelar att de inte
kommer kunna brygga en jubileumsöl men gärna tar emot
studenter för ölprovning.
Annie meddelar också att AktU beslutat att det blir
beerpongturnering på Lophtet 4 maj.
Webbi
Niklas har ordnat så att Bilagan ligger uppe i kronologisk
ordning på hemsidan, och även upptäckt lite onödigheter i
databasen som han börjat rensa bland. Niklas har också tagit reda
på att kursgården som tänkt bokas till introduktionsveckan är
upptagen.
§97
Beslut till följd av information

§98
Branschdag/jubileum
§99
Vakantsatta poster

Beslut: Brandförloppet ska ske i området runt LTH.
Beslut: Josefin gör iordning en affisch inför Brandförloppet.
Beslut: Annie kollar upp om det finns något större bryggeri som
eventuellt är intresserade av att producera en jubileumsöl.
Beslut: För att bland annat undvika missar i kommunikationen
bör alla funktionärer ligga i en undergrupp, och alltså ha en
kontaktperson inom styrelsen. En proposition om detta ska
skrivas till vårterminsmötet.
Beslut: Niklas lägger in så att även valberedningen står med som
funktionärer på hemsidan.
Beslut: Malin kan hälsa räddningstjänsterna att det är helt okej
att komma flera samtidigt.
Inget nytt har dykt upp under veckan.
Motiveringar har kommit in till några av de vakantsatta poster
som utlysts.
Beslut: Följande personer väljs in som funktionärer i BIIF 2016:
Sofia Månsson, Studeranderepresentant Sveriges brand- och
riskhanteringsingenjörer
Fredrik Andersson, datorgruppen
Karl meddelar Sofia och Niklas meddelar Fredrik om deras nya
poster och samlar in deras kontaktuppgifter.
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§100
ERASMUS

§101
IMG

§102
Styrelsekickoff

ERASMUS-studenterna uppskattade styrelsepresentationen som
gjordes för dem på engelska och kom efteråt fram och frågade
angående internationella praktikplatser hos företag här i Sverige,
något som styrelsen ska vara uppmärksamma på och fråga de
företag som kommer på presentationer om.
Styrelsen är överens om att man vill försöka engagera
ERASMUS-studenterna så mycket som möjligt i BIIFs
aktiviteter och även att man påbörja planeringen av en aktivitet
tillsammans.
Beslut: Agnes hör med Stefan Svensson om han är intresserad av
att hjälpa till med att planera ett besök på Revinge.
Beslut: ERASMUS-studenterna bjuds in till påskpuben,
eventinformationen förtydligas genom att lägga till engelsk
information på affischen och quizen ska hållas på engelska.
Beslut: Josefin ber Claude, världsmästare, om att översätta BIinfon som snart skickas ut till engelska för att den sedan ska
kunna vidarebefordras till de internationella studenterna. Claude
får också gärna uppmärksamma studenterna om att det finns
pikéer att köpa.
Under senaste höstterminsmötet lades förslag fram på att flytta
posten IMG till att tillsättas internt inom AMK-gruppen, och
röstades igenom en första gång. Det är svårt att få posten att
passa in under AMK-gruppen och diskussion hålls kring vad som
skulle kunna ändras ytterligare. En del av informationen i
reglementet kring posten är även felaktig, till exempel att IMG
ska vara ”kontaktperson” för Flickor på Teknis, det är inte BIIFs
reglemente som beslutar vem som blir sektionsansvarig för
eventet.
Beslut: Styrelsen lägger fram en proposition till VT-mötet om att
ta bort IMG som funktionärspost inom BIIF men låta uppgifterna
som posten innebär tillfalla studierådsordförande, samt justera de
uppgifter som nu står som felaktiga.
Beslut: Styrelsekickoff tillsammans med V och L-tek sker 27
april, och en egen styrelsekickoff kommer äga rum 23 april.
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§103
Övrigt

Annie tar upp frågan om hur klasserna bör se ut under
Brandförloppet, och om det finns intresse hos styrelsen till att
bjuda på mat eller fika under aktiviteten.
Beslut: Det blir en ensamklass och en klass där man kan tävla
två och två, och styrelsen kommer stå och grilla korv under
dagen. Annie går ut med anmälan så fort som möjligt.
Ett event på Facebook bör läggas upp inför påskpuben.
Beslut: Niklas och Josefin fixar ett event.
Niklas meddelar att kursgården är upptagen när BIIF tänkt hyra
den under introduktionsveckan.
Beslut: Niklas kollar upp alternativ lokal med bland annat stort
kök och tillgänglighet för stora fordon.

§104
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§105
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 10/3 12:10 i styret.

§106
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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