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Datum
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12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Ebba Johnsson
Sekr. Ellen Rubinstein
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg
Hanna Sandström
Elin Oscarsson
Karin Abrahamsson

§ 70
OFMÖ
§ 71
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Siri Westermark och Gustaf Zetterberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 72
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 73
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 74
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 75
Beslutsuppföljning

§ 76
Information

Viktor Juliusson väljs in som Studeranderepresentant Sveriges
Brand- och Riskhanteringsingenjörer 2019.
Påskmys med BIIF 15 april.
Hela styrelsen
Hela styrelsen har haft spelkväll med Erasmus och övriga
utbytesstudenter.
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Ordförande
Ebba har representerat BIIF på SVEBRIG-möte i Stockholm
Hon skapade ett Sverigequiz inför spelkvällen
med Erasmus. Hon har beställt tröjor till styrelsen och
brandsex.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och kallelse
inför detta mötet.
Kassör
Karin har kassörat. Hon har ändrat så att BIIF nu följer
basplanen. Hon har skickat fakturor samt betalat fakturor.
Hon har gått igenom budgeten samt planerat ytterligare möte
med Maria Ekerup, generalsekreterare för teknologkåren.
Studierådsordförande
Gustaf har ordnat möte med studierådet för brand och
likabehandlingsombud. Han har även utsett CEQ-vinnare.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har ringt om offert för busstransport till storskiphte.
Hon har meddelat Säkerhetspartner att vecka 11 passar för
event, men att BIIF kommer vara tydliga med att vi inte
anordnar eventet. Hon har även haft möte med AMKgruppen.
Sportbas
Hanna har planerat in möte med Sportrådet. 20 personer har
anmält sig till crossfit. Hanna har även kollat på tyg.
Infochef
Elin har tagit fram förslag på hoodies. Hon har tagit fram och
beställt styrelseplansch och en eventplansch. Hon har gjort
diplom till BIIF 2018 och har tryckt dessa. Hon har tagit
fram design för muggar till styrelsen. Elin har varit på möte
med Gustaf och Håkan angående broschyrer, man vill förnya
dessa. Hennes flitiga PR-grupp har jobbat hårt och ordnat med
hemsidan där det nu finns en sida för skugga en student.
Elin har även uppdaterat instagram och varit på kurs hos
före detta PR-chef, nuvarande webbi Jonas i Photoshop.
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§ 77
Muggar

§ 78
Tyg

§ 79
Infofilm

§ 80
Hoodies

§ 81
SVEBRING

§ 82
Höstfesten

Elin tagit fram förslag på styrelsemugg, de ligger på 90 kr st.
inkl. moms och de rymmer 325 ml. Styrelsen väntar på offert
för tröjorna för att veta om budgeten rymmer muggar, annars
får varje styrelsemedlem betala sin egen.
Siri och arbetsmarknadsgruppen undrar om hur vidare
pappersmuggar med BIIF:s logga ska köpas in till
branschdagen. 1000 st. ligger kring 4000 kr.
Beslut: Elin beställer 1000 pappersmuggar med BIIF:s logga
på.
Hanna har tagit fram fyra förslag på tyg till styrelseoverallerna.
Styrelsen röstar via handuppräckning.
Beslut: Hanna köper in tyg.
Gustaf och Elin har varit på möte med Håkan. Håkan har ett
möte med Brandkonsultföreningen som vill sponsra filmen
längre fram. Elin har lagt fram förslag om studentgrupp och
lagt förslag om budget. Hon har inte hunnit prata med infogruppen om filmen. Elin kommer att ha en uppföljning med
Håkan efter hans möte då mer information finns.
Elin har plockat fram förslag på Hoodies. Lägger upp förslag
och skapar en omröstning för styrelsen.

Ebba har varit på möte med SVEBRING i Stockholm. De var
4 representanter som diskuterade bl.a. informationsfilm och
branschen utifrån bl.a. arbetsmarknadsundersökningar.
SVEBRING:s kontaktuppgifter lämnas till Håkan angående
informationsfilm. Ebba trycker på hur viktigt det är att
information från dessa möten kommer till styrelsen och lägger
fram förslag om att SVEBRING kontakt skulle kunna läggas in
under en styrelsepost av denna anledning. Detta kommer att
diskuteras mer på nästa möte under propositioner.
Förslag för datum till höstfesten till den 23 november. Wilma
tar kontakt med V-sektionens sexmästare Nils för att datumet
inte ska konkurrera med vinterfesten.
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§ 83
Övrigt

Luleå.
Ebba tar upp besök hos BRINN angående att åka och hälsa på
under våren. Elin frågar BRINN om besök i samband med
mejl angående infofilm.

§ 84
Beslutssummering

Elin beställer 1000 pappersmuggar med BIIF:s logga på.
Hanna köper in tyg.

§ 85
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-02-28 12:10 i BIIF:et.

§ 86
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Siri Westermark, justerare

Gustaf Zetterberg, justerare
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