BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-02-11

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

§28
OFMÖ
§29
Justeringspersoner

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

§30
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§31
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§32
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-02-04 är justerat och godkänt.

§33
Beslutsuppföljning

Agnes har kollat scheman för Bi15, Bi14, Bi13 och ERASMUS
och har förslag på när presentation i klasserna ska ske.
Malin har hänvisat bemanningsföretaget med jobberbjudande
vidare till SMO-elever och skrivit färdigt prislistan som skickas
ut till företag vid intressekoll.
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Malin och Annie har fått access till hemsidan och samtliga
styrelsemedlemmar är nu redaktörer för Facebook-sidan.
Fotografering av profilbilder för plansch, hemsida etcetera är
genomförd.
De storlekar på pikéer som saknades hos leverantör har hittats i
förrådet och skickats direkt till tryckeri.
§34
Information

Ordförande
Karl har varit på diskussionsmöte med V-styret och framförallt
diskuterat om en studierådschef bör införas som då sedan
kommer ha studierådsordförandena under sig. Karl har också
hjälpt L-tek med tips om hyra av kursgård, jobbat i V-café och
meddelar att V-sektionens vårterminsmöte blir den 12/4. På
grund av den bedrövliga händelse som Brandkåren Attunda råkat
ut för i veckan har Karl även mailat och beklagat förlusten å
styrelsens vägnar.
Sekreterare
Agnes har skrivit och justerat protokoll, och kollat upp de olika
brandklassernas scheman inför framtida presentation av nya
styrelsen.
Kassör
Sofie har haft möte med pengakollegiet, som består av alla
kassörer i kåren, och även börjat kolla lite på budgeten. Hon ska
gå på bankmöte idag.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på internationaliseringsmöte samt SRX-möte.
Hon har även haft möte med matteinstitutionen och diskuterat
vad som kan göras för att förbättra resultaten inom kursen
Endimensionell analys.
Sexmästare
Johanna A har bokat Cornelis inför kommande
kvällspresentation med FAST Engineering. Hon har också varit
på brandsex-skipthe.
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PR-chef
Josefin har skickat pikéer till tryckeri och börjat arbeta med
planschen.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har skrivit kontrakt för phösspons som nu är underskrivet
och klart. Hon har bokat hörsal E:B till kvällspresentationen med
FAST Engineering och öppnat anmälan dit. Malin fortsätter att
maila nya företag.
Sportbas
Annie har haft möte med sportrådet och bollat idéer om nya
aktiviteter.
Webbi
Niklas har städat upp hemsidan en aning genom att lägga de
äldre protokollen under en enda länk, och bytt ut bilden till
eventet för Bengt Dahlgrens senaste presentation hos oss från en
suddig bild till en klar. Det nya protokollet ligger nu även uppe.
Han har gett resterande styrelsemedlemmar behörighet till
Facebook-sidan och haft genomgång över hemsidan med Annie
och Malin.
§35
Beslut till följd av information
§36
Branschdagen

§37
Namnändring Föreningen Sveriges
Brandbefäl

Inga beslut

Malin tar upp det kommande eventet Branschdagen och berättar
att hon har en lista med företag, och även fler på gång, som är
intresserade. Funderingen hon har är hur mycket hjälp hon
kommer kunna få i och med genomförandet av detta. Ett datum
är inte satt och det diskuteras kring för- och nackdelar med att
lägga Branschdagen i samband med jubileet.
Beslut: Malin kommer att ha hand om företagskontakterna och
helheten till en start, men har resterande styrelsemedlemmar,
AMK-gruppen, jubileumsgruppen med flera till hjälp med allt
praktiskt när det behövs. Hon hör med Henrik Hassel och Daniel
Nilsson om vad de tycker angående datum.

Föreningen har bytt namn vilket måste ändras i reglementet.
Beslut: Agnes skriver en proposition angående namnändringen
till kommande vårterminsmöte.
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§38
Presentation i klasserna

§39
Påskmys

§40
Vårterminsmöte
§41
ERASMUS

§42
Utskriftskonto

§43
BIIF sittning

§44
Bi-info

Beslut: Styrelsen besöker Bi13 24/2 klockan 14.15, Bi14 samt
ERASMUS 26/2 11.15 och Bi15 09.15 samma dag. Josefin
mailar lärare för Bi15 och meddelar att vi kommer.
Datum för påskmyset diskuteras och förslag på påskpub kommer
upp.
Beslut: Johanna A hör med teknologkåren angående bokning av
Cornelis den 1/4.
Beslut: Vårterminsmötet beslutas äga rum den 27/4 17.15.
Josefin bokar en hörsal.
Styrelsen vill ta med ERASMUS-studenterna en dag till
Revinge.
Beslut: Johanna A tar kontakt med Stefan Svensson och
undersöker om han kan hjälpa oss genom kontakten med MSB
samt har koll på när ERASMUS-studenterna har möjlighet till
besöket.
Beslut: Agnes och Sofie får ladda sina utskriftkonton med 100kr
var för att kunna skriva ut föreningskopplade dokument.
Kvittona ska redovisas.
Det finns önskemål om en sittning för nuvarande styrelse
tillsammans med tidigare BIIF-styrelser.
Beslut: Blir det en sittning så betalas den privat. Agnes kontaktar
Västgöta nation angående tillgängligheten hos dem den 18/5.
Bi-info brukar skickas ut en gång varje vår.
Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar skriver ihop några rader
om sig själva på sin post och skickar till Josefin senast den 19/2,
som sedan sätter ihop infobladet.
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§45
Sportaktiviteter

§46
Vilka undergrupper ska ha
kickoffpengar

§47
Val av vakantsatta poster

§48
Kravlista

Annie meddelar om datum för kommande sportevenemang och
uppmuntrar resterande om att inte boka in något annat dessa
datum.
Beslut: Annie får lov att boka fotbollsplanerna på Smörlyckan
23 eller 24 april för en fotbollsturnering. 2-3 april och 21-22 maj
bokas också in preliminärt för flera aktiviteter.

Det står ingenting om kickoff-pengar i varken stadgar eller
reglemente.
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga fram en proposition angående
följande tillägg till reglemente och stadgar: ”Varje sittande
styrelse avgör själva vilka undergrupper som ska ha
kickoffpengar och vilka belopp det då ska handla om.”.
Årets styrelse röstar igenom att beloppet per person blir 200 kr
och att följande undergrupper är de som får ta del av dessa:
- Sexet
- Styret
- AMK
- Hela studierådet
- Sportråd
- PR
- Datorgruppen
- Jubileumsgruppen

Ansökningar har kommit in till flera av posterna, några
ansökningar har också kommit in för sent.
Beslut: Styrelsen väljer att inte behandla de ansökningar som
inkommit efter utsatt sluttid. Poster som förblir vakanta utlyser
Malin och Niklas på nytt innan söndag kväll, nu tillsammans
med mer information om vad posterna egentligen innebär och
med deadline på en vecka.
Styrelsen väljer in följande nya funktionärer till BIIF 16:
Stina Dufva, studerandeskyddsombud
Joel Langborger, jubileumsgruppen
Karl meddelar samtliga sökande om tagna beslut.
Styrelsen diskuterar kravlistan som delats ut inför helgens
styrelse-skiphte.
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§49
Övrigt

Malin är igång och mailar räddningstjänster och undrar om vi
som styrelse vill skriva till något speciellt inför kontakten med
Brandkåren Attunda i och med veckans tragiska händelse.
Beslut: Eftersom Karl tidigare varit i kontakt med brandkåren så
kan Malin maila den vanliga informationen men då eventuellt
med ett litet personligt tillägg.
Sofie tar upp frågan om ifall iZettle eller Swish är tjänster som
styrelsen vill börja använda.
Beslut: iZettle känns inte aktuellt för BIIFs organisation.
Styrelsen avvaktar med beslut angående Swish.
Information om datumet för BIIF-skipthet den 5-6 mars bör nå
samtliga funktionärer så fort som möjligt.
Beslut: Niklas skickar ut informationen när han fått in listorna på
funktionärernas mailadresser.

§50
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§51
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/2 12:10 i styret.

§52
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Sofie Andersson, justerare
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