BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-09-03

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§314
OFMÖ
§315
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Andreas Stagnebo och Erika Lövström väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§316
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§317
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§318
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-05-21 och 2015-05-28 är ej justerade och
godkända.

§319
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§320
Information

Ordförande

SID 1(3)
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INTRESSEFÖRENING
Pernilla har anordnat nollning för de nyantagna
brandstudenterna.
Sekreterare
Anton har skrivit protokoll.
Kassör
Karl har sett till föreningens ekonomi.
Studierådsordförande
Erika har anordnat en studiekväll för förstaårsstudenterna. Hon
ska även undersöka ett problem som uppkom under en
mekanikomtenta för andraårselever.
Sexmästare
Sofia har bokat lokal till höstfesten. Hon har även bokat lophtet
till efterfest efter brands höstfest.
PR-chef
Hampus har sålt ouveraller.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har bokat företaget Thyréns och Räddningstjänsten syd
till företagspresentationer.
Sportbas
Julia ska ha möte med sportrådet angående ett besök till Boda
Borg.
Webbi
Andreas har färdigställt BIIFs nya hemsida.
§321
Beslut till följd av information
§322
Nollning

§323
Hemsidan

§334
Höstfesten

Beslut: Sofia och Pernilla ska undersöka kostnad för släphyra.

Man ventilerar kortfattat tankar om hur nollningen förflutit
hittills. Vidare samtal ska tas upp efter det att nollningen är över.

Andreas har sett till olika problem som uppkommit vid
uppstarten av hemsidan. De flesta problem är lösta.
Bastuchiefen kommer meddelas via mejl när en bokning kommer
in.
En funktion för att förhindra att botar lägger in citat kommer
läggas till i citatsidan.
Hemsidan ska tillkännages på BIIFs facebooksida på måndag.
Beslut: Hemsidan tillkännages via BIIFs facebooksida på
måndag.

Styrelsen ska göra ett inlägg på BIIFs facebooksida där man går
ut med datum till höstfesten.
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Beslut: Erika ska skriva ett facebookinlägg.
§335
Kvitto

Karl ber Styrelsen att lämna in kvitton och fakturor snarast.

§336
Utbytesstudenter

Världsmästare Erik Nilsson menar att om
Mastersprogramsstudenterna väljs in i BIIF måste allt anpassas
så att information finns på engelska, så att även internationella
BIIF-medlemmar kan ta del av informationen. Vidare
diskussioner kring detta bordläggs till ett senare möte.
Det har även kommit in en förfrågan från en utomstående att få
köpa en brandouverall.
Beslut: Brandouveraller får endast säljas till
Brandingenjörsstudenter.

§337
Övrigt

Inget övrigt.

§338
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§339
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 9/9 12:10 i styret.

§340
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Andreas Stagnebo, justerare

Erika Lövström, justerare
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