BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-04-21

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§189
OFMÖ
§190
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Niklas och Annie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.

§191
Adjungeringar

Johanna Hammarberg, phöskontakt.

§192
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§193
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-04-15 är justerat och godkänt.

§194
Beslutsuppföljning

Karl har skickat ut ett mail innehållande information kring
branschdagen till samtliga studenter.
Annie har skickat ett tackmail till Lunds OK.
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Johanna F har bjudit in de lärare som på vårterminsmötet
kommer att tilldelas priset ”årets lärare”.
§195
Information

Ordförande
Karl har varit på styrelsemöte med V och meddelar att det är
klart att Daniel Nilsson och Henrik Hassel även nästa år kommer
att vara programledare för brand- respektive riskprogrammet.
Han informerar även om preliminära datum för phadderkickoff
och kräftskiva under vecka -1 och 0. Karl har även donat med
förberedelser inför VT-mötet.
Sekreterare
Agnes har skrivit propositioner och satt ihop och skickat ut
föredragslistan inför VT-mötet. Hon har också skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har i veckan framförallt kassörat och fixat budgeten.
Studierådsordförande
Johanna F har utefter studenternas nomineringar utsett årets
lärare på brand- respektive riskprogrammet. Hon har även
planerat en del inför kommande studiekväll och varit på
föreläsningen ”lärande i akademisk miljö”.
PR-chef
Josefin har beställt overallerna som levereras imorgon fredag
09.30, vilket hon behöver bärhjälp med. Hon meddelar också att
märkena till hoodiesen har kommit.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har varit på företagskväll hos Cowi i Malmö vilket blev
väldigt lyckat. Hon har också förberett inför nästa veckas
kvällspresentation med Aon samt ändrat presentationen med
RED Fire Engineers den 19 maj från kväll till lunch.
Sportbas
Annie meddelar att det är fyra lag anmälda till 5-kampen på
lördag och att hon behöver lite hjälp med att hålla i grenarna.
Hon har även varit på möte med AktU som genomfört
gruppspelet i deras spökbollsturnering.
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Webbi
Niklas har genomfört brandLANet som blev väldigt lyckat och
hade god uppslutning. Han har även justerat och lagt upp det
senaste protokollet på hemsidan.
Phöskontakt
Johanna berättar att de i phöset just nu lägger mest tid på att
träna spex och förbereda inför temasläppet imorgon. När det
sedan är genomfört kommer de att lägga fokus på phadder- och
funktionärsutbildning.
§196
Beslut till följd av information

Beslut: Josefin, Agnes och Karl hjälper Annie med stationerna
på 5-kampen.
Beslut: Annie och Malin hjälper Josefin att bära overaller.
Beslut: Josefin ordnar diplom till årets lärare.

§197
Branschdag/jubileum

§198
Höstfest
§199
Mailadress RUB-kontakt

§200
Post i sommar

Malin berättar att det i nuläget är åtta företag som lämnat in
intresseanmälan till branschdagen. Sista anmälningsdag är 5 maj.

Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.

Som det är nu så använder Rubkontakten sin privata mail för att
ta emot och sprida vidare information. För dennes och styrelsens
skull bör det finnas en @biif-mail som all information istället ska
gå igenom.
Beslut: Niklas skapar en mail till RUB-kontakten med adress
rubkontakt@biif.se.

Sofie tar upp diskussionen kring hur postfacket ska skötas under
sommaren. Om Brandteknik har öppet skulle man kunna be de
skicka posten vidare alternativt att någon ur styrelsen
kontinuerligt går dit och hämtar posten. Skulle de inte ha öppet
under sommaren skulle eftersändning kunna vara ett alternativ.
Beslut: Sofie kollar med Daniel Nilsson och tar reda på hur
avdelningen kommer att vara öppen under sommaren.
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§201
Mailadress Studerandeskyddsombud

§203
Budget

§204
VT-möte

§205
Övrigt

Stina har skickat en motivering till varför
studerandeskyddsombudet bör ha en @biif-mail. Styrelsen är
eniga om att det finns ett behov.
Beslut: Niklas fixar en mail till posten som med adress
studerandeskyddsombud@biif.se

Sofie har lagt budgeten och undrar om det finns några
frågetecken. Malin påpekar att det på Stockholmsresan i år
kommer att åka 5 studenter mer än i fjol vilket kan komma att
öka den kostnaden.
Beslut: Sofie justerar budgeten för Stockholmsresan.
Karl påminner alla om att ta med dator.
Beslut: Styrelsen träffas 16.30.

Karl berättar att Studievägledaren Eva vill boka in ett möte med
styrelsen den 9 maj, vilket är under omtentaperioden då flera av
medlemmarna inte kan närvara.
Beslut: Karl ber Eva om ett nytt förslag på datum.
Niklas tar upp diskussion kring hoodiesen, bland annat om hur
mycket sponsring som ska sökas och hur utseendet ska vara. Han
har också tagit reda på samtliga tryckkostnader.
Beslut: Det blir blåa hoodies med vit text i typsnittet Garamond.
Det ska stå BIIF16 på ryggen och logga, namn och post ovanför
vänster bröst. Sponsringstrycket blir längs vänster arm.
Beslut: Niklas söker sponsring av hela tröjkostnaderna hos
Bengt Dahlgren och är tydlig med att det endast är dem som
kommer att synas på tröjorna.
Josefin har fått en förfrågan om en overall där blixtlåset gått
sönder och möjligheter för kompensation för liknande händelser
diskuteras. Tyvärr är det många dragkedjor som går sönder och
en använd overall är svår att returnera.
Beslut: De overaller som går sönder under första veckan ska i
fullaste mån returneras. Går en använd och förändrad overall
sönder senare kommer den inte att ersättas.
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Josefin berättar att Rambölls logga i år kommer att tryckas på
overallen och att det finns en kvar i förrådet som har det påsydda
märket som gällt tidigare. Det finns också en overall vars
ryggtryck är något skrynkligt. Josefin undrar hur dessa ska
hanteras.
Beslut: Overallen med sytt tryck säljs som de andra.
Beslut: Overallen med lite skrynkligt ryggtryck skickas till
Ramböll-tryckningen med resterande overaller.
Josefin meddelar att hon tillsammans med PR-gruppen tagit fram
fyra nya märken och undrar om dessa tillsammans med de
tidigare två märkena ska behållas och säljas allihop.
Beslut: Alla sex märken ska finnas till försäljning.
§206
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§207
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28/4 12:10 i styret.

§208
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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