BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-02-04

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

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

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

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-01-21 är justerat och godkänt.

§6
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.
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§7
Information

Ordförande
Karl har utlyst de vakanta poster som finns kvar och haft möte
med V-styret.
Sekreterare
Agnes har inte gjort nåt mer utöver överlämningen med Anton.
Kassör
Sofie har kontaktat banken utan svar, och bokfört.
Studierådsordförande
Johanna har varit på programledningsmöte och jobbar med
Teknologkårens Speak Up Days.
Sexmästare
Johanna beställde maten till Bengt Dahlgrens kvällspresentation
förra veckan, och har beställt tröjor till brandsex.
PR-chef
Josefin har beställt styrelsens pikéer, dock med visst strul pga.
slutsålda storlekar.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har tagit över mailen och de konversationer som är igång
där. Det är lite problem med lokal till nästa kvällsföreläsning.
Hon har också fått en förfrågan av ett bemanningsföretag som
vill ha vår hjälp med att marknadsföra ett halvårs heltidsjobb för
brandmän och undrar hur hon ska gå vidare med det.
Malin har även startat upp AMK-gruppen och planerat kick-off.
Sportbas
Annie har bokat första mötet med sportrådet och planerat
storskiphtet med AKTU.
Webbi
Niklas har gjort sig bekant med hemsidan med mera som han nu
fått tillgång till.

§8
Beslut till följd av information

Beslut: Malin hänvisar bemanningsföretaget vidare till SMOstudenter då jobbet inte känns relevant för ingenjörsstudenter.
Om liknande förfrågningar dyker upp tar styrelsen ställning till
de per gång.

SID 2(6)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
§9
Vice ordförande
§10
Presentation i klasserna

§11
Mat till studierådet

§12
Information till företagen

§13
Kvittoredovisning

§14
Insamling kontaktinformation

Beslut: Agnes utses till vice ordförande.
Det vore bra om pikéerna kommit innan presentationer sker, det
blir därför aktuellt i slutet av februari/början av mars.
Beslut: Agnes kollar scheman för klasserna Bi15, Bi14,
ERASMUS och Bi13 för att se när presentationer blir lämpliga.
Johanna F tar upp frågan om hur ofta BIIF ska stå för mat till
studierådsmöten. Tidigare verksamhetsår betalades mat på IKDC
en gång per termin.
Beslut: Styrelsen beslutar att behålla det som tidigare år.
Malin berättar lite allmänt om hur kontakten med företagen går
till och vad det kostar. Nytt för i år är så kallade case-kvällar:
skräddarsydda kvällar planerade utifrån företagens egna
önskemål, med huvudsiktet på att få till mer diskussion studenter
och företag emellan. En info- och prislista skickas alltid ut till
företagen och priset för dessa case-kvällar diskuteras.
Räddningstjänster är mycket uppskattade men svåra att få hit,
önskan är att få till de på kvällstid för att rubare också ska ha
möjlighet att komma.
Beslut: Ett fast pris för case-kvällar ska inte finnas, utan variera
beroende på om företaget vill involvera mat, presentation
etcetera. Förövrigt godkänns prislistan.
Sofie visar hur man fyller i kvittoredovisningen som ska göras
om man gjort personliga utlägg, och påpekar att det är viktigt att
inte avrunda. Betalar man dock grejer med BIIF-kortet ska
kvittot lämnas direkt till Sofie.
Kontaktuppgifter till samtliga funktionärer i BIIF ska samlas in.
Beslut: Alla funktionärsgruppsansvariga ansvarar för att
presentera sig, berätta för sin grupp att de är deras kontaktperson
i styrelsen och samla in gruppmedlemmarnas namn, nummer och
epost. Detta ska sedan skickas vidare till Niklas som
sammanställer det hela.
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§15
Skiphten

§16
Tillgång till hemsida och facebook

Styrelseskiphtet är mellan 13-14 februari och startar på lördagen
klockan 10.00.
Planering inför BIIF-skiphtet bör snart påbörjas.

Just nu är Niklas den enda med access till hemsidan, och Karl
samt Niklas de som har tillgång till Facebook-sidan.
Beslut: Malin och Annie ska också få access till hemsidan.
Webbi ska vara administratör för Facebook-sidan och resten av
styrelsen ska vara redaktörer. Innan något läggs upp på Facebook
så kollar man med resten av styrelsen.

§17
Fotografering

Beslut: Fotografering av styrelsen till planscherna sker idag.

§18
Kickoff pengar

Använd dom! Det finns 200kr per person och gäller hela året.

§19
Adjungeringar av phöskontakt,
revisorer, likabehandlingsombud och
jubileumsgruppen.

§20
Phösspons

§21
Internationella studenter

§22
Likabehandlingsombud

Beslut: Från och med nästa vecka adjungeras phöskontakten
varje möte, revisorerna sista mötet varje månad och
likabehandlingsombudet en gång per månad. Jubileumsgruppen
adjungeras när de själva meddelar att det behövs.
Beslut: Styrelsen godkänner att phöset får söka spons hos
brandföretag. Malin måste godkänna alla kontakter i förväg och
kontrakt mellan BIIF och phös ska upprättas.
Johanna A lägger fram att Stefan Svensson undrar om styrelsen
vill göra någonting ihop med ERASMUS-studenterna. Förra året
åkte de ut till Revinge.
Beslut: Styrelsen vill och Johanna hälsar det tillbaka till Stefan.
Johanna F informerar om att Hugo Norinder är BIIFs
likabehandlingsombud och att man ska kontakta honom om det
dyker upp frågor inom ämnet.
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§23
Sportevent

§24
Övrigt

Annie undrar om det är några datum som absolut inte funkar för
kommande sportevent. Det enda planerade är BTR-puben 23-24
maj.
Josefin undrar hur styrelsen vill göra med pikéerna. Två av
tröjorna finns inte i rätt storlek. Företaget föreslår att antingen
fördröja beställningen tills de finns på lager, eller att skicka dessa
två i en annan modell. Nytt förslag kommer upp om att kolla om
saknade storlekar finns i förrådet och i så fall skicka dessa direkt
härifrån på tryck. Josefin jobbar på att få någon slags
kompensation för krånglet.
Beslut: Kolla om rätt storlekar finns i förrådet, skicka i sånt fall
tröjorna till tryckeriet.
Karl informerar om att L-tek vill ordna en sittning för alla Vstudenter på lördagen efter tentaveckan i LP3, och undrar om
någon från BIIF vill dra i det å brandstudenternas håll. Tvåorna
och treorna på brand har tentor tidigare i veckan så därför har
förmodligen många åkt hemåt den helgen.
Beslut: Avvaktar mer information och tar beslut angående BIIFs
arrangemang i det hela då.

§25
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§26
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/2 12:10 i styret.

§27
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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