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Beslutande

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

§ 123
OFMÖ
§ 124
Justeringspersoner
§ 125
Adjungeringar
§ 126
Dagordning

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Gustaf Zetterberg och Hanna Sandström väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.
Siri yrkar på att punkt § 13 och punkt § 16 flyttas och tas upp
först.
Beslut: Dagordningen godkänds i föreliggande skick då punkt
§ 13 och § 16 flyttas till början av mötet.

§ 127
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 128
Beslutsuppföljning

Inga beslut togs på föregående möte.

§ 129
Information

Ordförande
Ebba har skrivit propositioner. Hon har haft möte med Håkan
Frantzich angående mottagningsveckan och kursgården för
Bi19. Hon har bokat möte med Eva Wetterholm Pålsson på
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SVL för att diskutera kursgården då policyn på kåren
förändrats. Ebba har även fixat med städning av BIIF:et
och haft kontakt med V-husets husprefekt Christina Glans
och lokalservice.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och kallelse
inför detta mötet. Hon har även skrivit kallelse till
Vårterminsmötet 8 april samt förberett delar av
föredragslistan.
Kassör
Karin har kassörat. Hon har bokfört och kikat på fakturor.
Karin har börjat kika på föreningens deklaration, hon skall
ta kontakt med Karl-Magnus Larsson, kassören i BIIF17 för
rådgivning.
Studierådsordförande
Gustaf har fått besked från röstande klasser vilka som valts till
årets lärare i brand och risk inför Vårterminsmötet 8 april.
Han har dessutom varit på CEQ- möte med
Industribrandskydd.
Infochef
Elin har mejlat ut inbjudan till påskmys med BIIF och skapat
ett Facebook evenemang. Hon har även ordnat diplom till
årets lärare på Brand- respektive Riskhanteringsprogrammet.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har stängt anmälan till FIREs lunchpresentation. Hon har
förberett för att skicka ut anmälan till ÅF. Hon har jobbat
mycket med höstens branschdag och vi har för närvarande 15
anmälda företag.
Sportbas
Hanna har bokat flygbiljetter till de i styrelsen som ska flyga till
Luleå och hälsa på BRINN i maj. Hon har haft kontakt med
Smörlyckan om fotbollsturneringen.
§ 130
Jubileumsbal

Siri har fått förfrågan från V-sektionens näringslivsansvariga
angående sponsring till V-sektionens jubileumsbal. De undrar
om BIIF godkänner att de söker sponsring till balen från
brandföretag. Siri lägger fram förslag om att hon skapar en lista

SID 2(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
med företag de kan söka sponsring från som BIIF styrelsen får
godkänna per capsulam.
Beslut: Siri skapar lista med företag som BIIF styrelsen
godkänner per capsulam, varifrån V-sektionen kan söka
sponsring till jubileumsbalen från.
§ 131
Propositioner

§ 132
Funktionärstack

§ 133
Skugga en student

§ 134
Rekrytering

§ 135
Styrelsepolicy

§ 136
Nordic Meeting

§ 137
Planering inför nollning

Ebba informerar angående propositioner. Hon har börjat
skriva på flera propositioner som styrelsen kan kika på. Arbetet
fortsätter efter mötet.

Hemligtstämplat.
Beslut: Köpa in funktionärstack och formulär kommer att
skickas ut.
Elin har haft kontakt med två studenter som vill komma och
hälsa på och skugga en student. Hemsidan fungerar!

Anmälning inför höstterminen har öppnat på Antagning.se.
Förslag är att BIIF lägger ut bild på Facebook som reklam.

Ebba tar upp förfrågan om när styrelsen har möjlighet att
sätta sig och skriva en policy angående bl.a. städschema,
bemötande och förhållningssätt. Policyn kommer vara
inofficiell och endast gälla inom styrelsen. Styrelsen träffas en
kväll den kommande veckan.
Nordic Meeting kommer i år anhållas i Luleå under en helg i
september 2019. Budgetposten för besök i Luleå ligger på
8500 kr. Förslag från Ebba är att använda dessa pengar till
besöket nu i maj för att sedan söka pengar för Nordic Meeting
från Brandteknik.
Beslut: Budgetpost används för besök i Luleå i maj. Vid
eventuellt besök vid Nordic Meeting ansöks pengar från
Brandteknik.
Ebba lägger fram förslag om att ha en planeringshelg den 23-
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25 augusti, där styrelsen lägger en hel helg för planering inför
vecka 0 istället för att ha hela veckan innan.
Beslut: Planeringshelg i augusti inför vecka 0 HT19.
§ 138
Övrigt

§ 139
Beslutssummering

Besök av lokalservice tillsammans med Christina Glans. De
informerar om att lokalservice städar BIIF:et på
fredagsförmiddagen och frågar om hjälp med att sätta upp
stolar på bordet och att bära ut vissa möbler för att de skall
komma åt golvet.

Siri skapar lista med företag som BIIF styrelsen godkänner per
capsulam, varifrån V-sektionen kan söka sponsring till
jubileumsbalen ifrån.
Köpa in funktionärstack och formulär kommer att skickas ut.
Budgetpost används för besök i Luleå i maj. Vid
eventuellt besök vid Nordic Meeting ansöks pengar från
Brandteknik.

§ 140
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 4 april 12:10 i BIIF:et.

§ 141
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Gustaf Zetterberg, justerare

Hanna Sandström, justerare
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