BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-04-28

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§209
OFMÖ
§210
Justeringspersoner
§211
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Annie Lennartsson och Niklas Wetterberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Pernilla Lindau, jubileumsgruppen
Erika Lövström, jubileumsgruppen
Hugo Norinder, likabehandlingsombud

§212
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§213
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-04-21 är justerat och godkänt.

§214
Beslutsuppföljning

Nya medaljer är beställda.
BRINNs motsvarighet till brandsex har förfrågats om att jobba
på höstfesten.
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Jubileumsgruppen, RUB-kontakt och studerandeskyddsombud
har fått @biif-mailadresser.
Ett lunchmöte är inbokat med studievägledare Eva för mer
diskussion kring introduktionsveckan.
Årets lärare på brand- och riskprogrammet har utsetts, Daniel
Nilsson respektive Henrik Hassel, som tilldelades blommor och
diplom på vårterminsmötet.
§215
Information

Ordförande
Karl har varit på styrelsemöte med V-styret samt en givande
workshop tillsammans med dem och phöset.
Sekreterare
Agnes har fortsatt att förbereda inför vårterminsmötet som var
igår, onsdag, och skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har mestadels kassörat i veckan.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på möte med institutionsstyrelsen för bygg
och miljöteknik, genomfört en studiekväll i mekanik samt varit
på workshopen ”konkreta verktyg när man studerar”. Hon har
också varit på avslutning med programledningen och ordnat med
motivering och blommor till utmärkelsen av årets lärare på
vårterminsmötet.
Sexmästare
Johanna A har ordnat mat till den genomförda
företagspresentationen med Aon och tillsammans med brandsex
bakat fika till vårterminsmötet.
PR-chef
Josefin har beställt medaljer och ordnat diplomen till årets lärare.
Hon har också varit med och fotat på 5-kampen och bokat tid
tills när overallerna ska skickas in för tryck.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen och mailat med flertalet
företag. Hon har genomfört en företagspresentation och planerar
inför nästa. Malin har också varit och kollat in V-foajé inför
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branschdagen. Hon meddelar också att Stockholmsresan kommer
att vara 7-8 november.
Sportbas
Annie har genomfört 5-kampen och skickat ut inbjudan till
fotbollsturneringen. Hon har också tillsammans med sportrådet
börjat planera inför årets stora evenemang.
Webbi
Niklas har ordnat mailadresser till berörda funktionärer och
fortsatt att leta sponsring till hoodies.
Jubileumsgruppen
Pernilla och Erika har varit på möte med Henrik Hassel och
Daniel Nilsson och diskuterat jubileet.
Likabehandlingsombud
Hugo har fortsatt att jobba med enkäten om studenternas
psykiska hälsa.
§216
Beslut till följd av information
§217
Branschdag/jubileum

Beslut: Branschdagen kommer att vara i V-foajé.

Branschdagen
Det är nu bestämt att det blir i V-foajé och Malin undrar när den
preliminärbokning som nu ligger på annexet bör avbokas. Under
dagen kommer det att behövas brandvakter, detta kommer
styrelsen att turas om med.
Det är 13 företag som ännu lämnat intresse. När tiden för
intresseanmälningar går ut kommer AMK-gruppen att ringa upp
samtliga för att fastställa intresset, den 20 maj måste det vara
klart vilka som kommer. Ännu är det endast en räddningstjänst
anmäld.
Beslut: Malin skickar ut informationsmailet till styrelsen som
sedan kan vidarebefordras till kontakter som knutits på olika
räddningstjänster under sommaren.
Jubileum
Antal sittande. Det har uppkommit en konflikt vad gäller antal
personer i gasquen. 400 personer är inbjudna till konferensen
samtidigt som det finns sittplatser för 360 personer i qasque när
baren har öppet. Något som jubileumsgruppen kikar vidare kring.
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Tal. Henrik Hassel och Daniel Nilsson kommer under kvällen
hålla ett gemensamt tal, även Karl kommer att hålla tal. Kontakt
är även på gång med en student ur Bi86.
Spex. Jesperspexarna kommer att spexa.
Konferencier. Då det blir relativt fåtal tal och uppträdanden
behövs ingen utomstående. Förslag kommer.
Dj. Önskemålet är att inte endast ha modern musik utan musik
från alla 30 år som firas.
Mellanfest. Man vill samla samtliga alumner tillsammans och
förslagsvis även arrangera fyrverkerier. Detta är en kostnad som
inte programledningen står för. Det finns ett förslag på cirka
15000kr för åtta minuters maffigt fyrverkeri.
Priser. Priset kommer att ligga på 600kr för studenter, och
1300kr för alumner och företagsrepresentanter. Priserna är
paketpris för de två dagarna och går inte att dela upp. Någon
gräns för vilka årskurser som kommer att få köpa
studentplatserna ska inte finnas.
Övrigt. En fotograf kommer att finnas på plats för
mingelfotografering under sittning såväl som konferenser.
Dessutom måste frågan om vilka som ska jobba diskuteras mer,
all mat kommer att cateras. Ett tygmärke kommer också att tas
fram och förhoppningsvis säljas under nollningen. Nytt möte
med Daniel och Henrik blir i mitten av maj.
Beslut: BIIF står för förslagen kostnad av fyrverkerier.
§218
Höstfest
§219
ERASMUS

§220
Övrigt

Beslut: Johanna A kontrollerar att höstfesten inte krockar med
examensmiddagen.
Agnes har kommit i kontakt med ansvarig på MSB Revinge och
kontrollerat hur ERASMUS-studenterna samt Stefan Svensson
som tänkt följa med som extra hjälp är tillgängliga, och väntar på
svar på förslag om datum och aktivitet den 17 maj.
Ett företag har intresse av att komma till skolan och hålla
arbetsintervjuer och vill boka två grupprum till ändamålet. Det är
svårt att veta hur länge lokalen ska bokas, och alltså betalas för,
innan studenternas intresse är kontrollerat. Två grupprum är just
nu bokade mellan 8.00-15.00.
Beslut: Malin kollar närmare på priser för bokningen och
undersöker om den bör förkortas.
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Det finns ett problem med att personer inte dyker upp på
företagspresentationer de anmält sig till. Maten beställs efter
antal anmälda och då BIIF inte kan fakturera ett företag för mat
till fler personer än närvarande blir detta en extra utgift för
föreningen.
Beslut: Senast tre arbetsdagar innan en presentation får
avanmälan ske till Malin. Är man anmäld och uteblir två gånger
på en termin tappar man chansen till mat och dryck, men är
fortfarande välkommen att delta i själva presentationen.
Uppkommer förhinder senare än tre arbetsdagar före presentation
så är det okej att skicka en ersättare. Karl mailar ut till samtliga
medlemmar om dessa nya riktlinjer.
Karl tar upp diskussion kring hur jobbare till kursgården 25
augusti ska lösas, då flertalet ur brandsex kommer att skriva
omtenta.
Beslut: Förfrågan om att jobba kommer gå ut till äldre brandsex
om brandsex väljer att skriva omtentan. De som jobbar är med
under hela arrangemanget.
§221
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§222
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 4/5 12:10 i styret.

§223
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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