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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2019-04-04

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 142
OFMÖ
§ 143
Justeringspersoner

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

§ 144
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 145
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 146
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 147
Beslutsuppföljning

Siri skapar en lista med företag som BIIF styrelsen godkänner
per capsulam, varifrån V-sektionen kan söka sponsring till
jubileumsbalen ifrån.
Elin köper 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.

SID 1(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

§ 148
Information

Hela styrelsen
Haft styrelsekväll där en inofficiell styrelsepolicy skapats och
som sedan signerats av hela styrelsen 2019.
Ordförande
Ebba har haft möte med Eva Wetterholm Pålsson på SVL
angående kursgård under vecka 0. Ebba har även suttit med
nollningsplanering samt haft möte med V-styrelsen. Hon har
även tagit fram motion till V-sektionens Vårterminsmöte.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och skrivit och
skickat ut kallelse inför detta mötet. Hon har även förberett
och skickat ut föredragningslistan för Vårterminsmötet 8 april.
Kassör
Karin har kassörat. Hon arbetar med BIIFs deklaration och
hon har mejlat mycket. Hon har även kikat på periodisering.
Studierådsordförande
Gustaf har varit på programledningsmöte där de bland annat
beslutat kring kursplanen för programmet. Gustaf har
dessutom utsett vinnarklassen av CEQ-tårtan. Han har mejlat
Bengt Dahlgren angående sponsring av CEQ-tårtan. Gustaf
har även stått vid programbordet vid Her Tech Future som
ägde rum 3–5 april. Han har varit på SRX-möte samt CEQmöte.
Sexmästare
Wilma har hållit i lunchpresentation tillsammans med Brandsex.
Hon har även preliminär bokat Gasque för höstfesten. Hon har
ordnat inför BTR-pub och bokat V-café.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har hållit i lunchpresentation. Hon har arbetat mycket inför
höstens branschdag och har både mejlat och haft möten
angående detta.
Sportbas
Hanna har bekräftat datumet inför årets fotbollsturnering,
vilket blir den 5 maj kl. 16-20. Hon har bokat in möte med sitt
Sportråd. Hon har dessutom ordnat quiz och rebus inför
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påskmys med BIIF.
Informationschef
Elin har försökt hitta graverare för att gravera
kopparbrandsprutarn, men det har varit svårt att hitta
någon som gör detta. Hon har haft möte med Infogruppen
där de bland annat pratat om tygmärken och informerat
Infogruppen om sponsring av ovvarna. Elin har affischerat
inför Vårterminsmötet. Hon har även mejlat massa och tagit
fram ytterligare design på funktionärstack.
§ 149
Revinge

§ 150
Mötesfunktionärer
§ 151
Fotbollsturnering

§ 152
Kursgård

§ 153
Skugga en Student

§ 154
Propositioner

Ebba lägger fram idéen om att genomföra fotografering och
filmning inför nollningen innan sommaren. Styrelsen diskuterar
möjliga datum och Ebba tar på sig att kontakta Revinge
angående de datum som styrelsen kan och återkommer till
nästa möte. Elin och Gustaf tar på sig att komma med idéer till
film och fotografering.
Wilma och Hanna kommer läggas fram som rösträknare och
mötesjusterare på Vårterminsmötet.
Hanna har bokat Smörlyckan. Hanna skickar ut anmälningslänk
inom kort. Fotbollsturneringen kommer att vara den 5 maj kl.
16–20. Brandsex ordnar fika till turneringen.
Diskussion angående vilken kursgård som skall bokas inför
hösten. Styrelsen diskuterar vart vi har varit och hur det sett ut.
Ebba kollar upp vad som är ledigt och bokar detta.
Beslut: Ebba bokar kursgård för vecka 0.
Vi har haft en skuggning. Återkoppling från studenten som
skuggades var bland annat att lunchpresentation vid skuggning
är positivt och inspirerande. När det gäller ersättning skall mejl
skickas till Hanna Nivall på LTH, så får den som blivit skuggad
en biobiljett. Styrelsen lutar mot att lägga in Skuggning som en
del av Informationsansvariges post.
Ebba tar upp fördelning av styrelsens propositioner inför
Vårterminsmötet. Propositionerna delas ut efter post.
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§ 155
Funktionärs Tack

Elin lägger fram tanken med funktionärstacket som kommer
nu, vilket styrelsen är superpositiva till.
Beslut: Köper in tack! Enkät skickas ut av Elin i dagarna.
De funktionärer som har dubbla poster får ett tack.

§ 156
Övrigt

Blommor till lärare
Gustaf köper blommor till årets lärare till Vårterminsmötet
med sin budgetpost under V-sektionen.

§ 157
Beslutssummering

Ebba bokar kursgård för vecka 0.
Köper in tack! Enkät skickas ut av Elin i dagarna.
De funktionärer som har dubbla poster får ett tack.

§ 158
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-04-11 12:10 i BIIF-et.

§ 159
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Elin Oscarsson, justerare

Siri Westermark, justerare
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