BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-04-16

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Pernilla Lindau
Sekr. Anton Håkansson
Martin Sigvardsson
Julia Lennartsson
Sofia Majtorp
Andreas Stagnebo
Erika Lövström
Karl Borg
Hampus Ragnar

§222
OFMÖ
§223
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Martin Sigvardsson och Andreas Stagnebo väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§224
Adjungeringar

Eleonora Grönlund.

§225
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§226
Föregående mötesprotokoll

§227
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-04-07 är justerat och godkänt. Protokoll från
2015-04-01 är inte justerat och godkänt.

Hampus har skrivit en påminnelse till brandklasserna om att man
ska följa regler i datorsalarna vad gäller mat och dryck.
Sofia har inte kontaktat sektionens sexmästare angående ett
samspel mellan brand och sektionen vid höstfesterna. Detta
skjuts fram till ett senare möte.
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Beslut om köp av hemsida bordläggs.
Andreas har kontakta Elin Holm angående hemsida.
Anton och Martin har sammanställt ett dokument som
sammanfattar BIIFs ställning i frågan om phössponring.
Axel Philip har inte fått protokoll vidarebefordrat till sig,
angående phössponsring.
Martin, Erika och Pernilla har fotograferat Haugesundsresan.
Ett facebookinlägg med anmälan till vårterminsmötet har skapats
av Anton och Andreas.
Pernilla meddelar att Daniel Nilsson inte har någon lista till
RUBstudenter. Hon ska kontakta Daniel Cederholm om detta.
Andreas har inte frågat Daniel Nilsson om sprinklersystermet.
Overallerna kostade förra året 475 kr, meddelar Hampus och
Karl.
Karl och Sofia har varit på banken.
Julia har haft kontakt med Revinge angående ERASMUSdagen.
Hampus har underlag för overallköp och hoodierköp.
Klasserna har informerats om att det ska stå V BIIF och inte bara
V på mecenatkorten.
Martin, Pernilla och Erika har tagit kvitton för Nordic Meeting.
§228
Information

Ordförande
Pernilla har haft möte med Vstyret. Hon meddelar att en
hufvudphadder hoppat av och att det kommer tillsättas en ny
sådan. Hon meddelar även att gasquen under nollningen kommer
ligga på söndagen i läsvecka tre i år.
Pernilla har varit på Nordic Meeting. Resenärer ska sammanfatta
och utvärdera mötet skriftligt. Hon meddelar att man på mötet
bestämt att styrelsen för BIIF ska skapa en drive som ska delas
med styrelsen för BRINN. Utöver detta har hon varit på Vsektionens vårterminsmöte. Hon har planerat styrelser-phöskickoffen som ska hållas nästa vecka. Styrelsen ska skriva ett
spex till detta. Hon påminner om möte med SVL och PLED den
23/4. Pernilla har också skrivit föredragslista och meddelar att
revisionsberättelsen inte har kommit in.
Sekreterare
Anton har skrivit föredragslista och protokoll. Han har även
skapat ett facebookevenemang och sammanställt ett dokument
angående BIIFs ställning till phössponsring.
Kassör
Karl har haft möte med föregående års kassör och gjort färdigt
balansräkningen.
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Studierådsordförande
Erika har varit på Nordic Meeting. Hon har också censurerat
CEQ-enkäter. Hon har också varit på möte med
programbordsansvarig för flickor på teknis. Hon har även skickat
mejl till schemaläggare och prefekt angående byte av salar i KC
som upplevs vara orättvist fördelade. Hon meddelar även att hon
ska vara med på ett möte med PLED angående
antagningsproceduren till brandmannapraktiken och ber om
Styrelsens ställningstagande i frågan.
Sexmästare
Sofia har preliminärbokat datum för brands höstfest, 14/11. Hon
har även bokat pub Cornelis till BTR-puben, 25/5. Hon meddelar
att Bengt Dahlgren kommer sponsra BTR-puben. Utöver detta
har hon varit på banken. Hon har också teambuildat med
brandsex. Hon har även inventerat nätförrådet.
PR-chef
Hampus har lämnat in brandspruta och våg på gravering. Han har
även arbetat med beställning av overaller och hoodier. Han
meddelar också att märken beställda av BRINN har levererats
och ska delas ut.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har varit i Norge på Nordic Meeting. Utöver detta har han
varit i kontakt med företag.
Sportbas
Julia har arbetat med ERASMUS-eventet. Hon har även varit i
kontakt med ansvarig för bumperbollarna. Utöver detta har hon
ordnat en pubrunda tillsammans med AKTU.
Webbi
Andreas har anordnat ett brandLAN. Han har också sökt fler
företag som arbetar med hemsidor. Han meddelar att
kravspecifikationen på hemsidan inte är färdigskriven. Han har
haft ett möte angående hemsidan tillsammans med Tobias
Mörtlund och meddelar därifrån att kravspecifikationen bör vara
så detaljerad som möjligt. Hela Styrelsen bör läsa igenom
kravspecifikationen och komma med sina synpunkter.
Likabehandlingombud
Eleonora Grönlund har arbetat med den nya svansen till
”spritbolaget”. Hon meddelar även om ett event som kåren
anordnat där man haft Nour el Refai som gästföreläsare.
§229
Beslut till följd av information

Beslut: Beslut om hemsida bordläggs till senare möte.
Beslut: Styrelsen ska läsa igenom kravspecifikationen för
hemsidan och komma med kommentarer.
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§230
PR-saker

§231
Banken

§232
AMK-kväll

§233
Studierådsmöte

§234
Vårterminsmötet

§235
Årets lärare

Nya brandmärken har beställts av Kristoffer. Det kan behövas
köpas in fler V-märken från sektionen senare i år.
Cirka 30 beställningar av brandhoodier har kommit in (+ nio
hoodier till Styrelsen). Det finns några pikéer i förrådet, varför
man inte köper in fler då de sålde dåligt förra året.
Fler overaller ska beställas.
Beslut: 40 overaller ska köpas

BIIF har nu en personlig kontakt på banken. Ett nytt bankkort
kommer nästa vecka.

Martin meddelar om ett företag som vill anordna en presentation
i AF-borgen. Företaget ordnar egen mat. BIIF kommer debitera
den vanliga summan på 6 000 kr. Datum för presentationen är 21
maj.
Beslut: Styrelsen godkänner företagets förfrågan.

Erika för upp frågan om ifall mat ska betalas för studierådets
luncher som i nuläget sker två gånger per termin. Studierådet får
pengar för censureringar för CEQ-enkäter. Om det bjuds på
lunch på mötena är det större chans att fler i studierådet kommer
dit.
Beslut: Fakturan för lunchen som redan skett ska betalas och
beslut om vidare luncher bordläggs till dess att fakturan för den
första lunchen inkommit.

Proposition 17 innehåller både en stadgeändring och en
reglementesändring. Stadgeändringen ska röstas igenom en gång
till för att gälla medan reglementesändringen ska tas bort från
vårterminsmötets dagordning.

Daniel Nilsson blev vald till årets lärare på
brandingenjörsprogrammet och Marcus Abrahamsson blev vald
till årets lärare på riskhanteringsprogrammet. Blommor och
diplom ska delas ut.
Beslut: Blommorna får kosta som mest 100 kr. Erika ska
inhandla dessa.
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§236
BTR-pub

§237
BRINNs vårsittning

§238
Grillning med Riskstudenter

§239
Jubileum

§240
Övrigt

En växelkassa kostar 3 000 kr att hyra.
Beslut: Puben ska bokas fram till 01:00.
Beslut: En växelkassa ska hyras.

Styrelsen har blivit anmodade till BRINNs vårfest.
Beslut: Sofia ska ta fram prisanmodan för kostnaden att resa dit.

Styrelsen har fått inbjudan till grillning med nya
riskhanteringsklassen.
Beslut: Styrelsen ska vara med tillsammans med Brandsex.

Brandingenjörsprogrammet fyller 30 år 2016. Styrelsen är enig
om att detta bör uppmärksammas.
Beslut: Vidare diskussioner bordläggs tills vidare.

Frågan om ifall rättighetslistan ska skickas ut diskuteras. Den ska
läggas upp på den nya hemsidan när hemsidan är färdig.
Buss är bokad till ERASMUS-studenterna till Revinge. Schemat
är satt för dagen.
Beslut: Hela studierådet ska vara med och ha en station under
introveckan. De ska inte vara med på kursgården.
Beslut: BIIFs styrelsemöten ska börja 12:10 om inget annat
anges.

§241
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§242
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 23/4 12:10 i styret.

§243
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Martin Sigvardsson, justerare

Andreas Stagnebo, justerare
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