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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2019-04-11

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Ebba Johnsson
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg
Hanna Sandström
Wilma Klemedsson
Elin Oscarsson

§ 160
OFMÖ
§ 161
Justeringspersoner
§ 162
Mötessekreterare

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Gustaf Zetterberg och Elin Oscarsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Beslut: Hanna Sandström väljs till mötessekreterare.

§ 163
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 164
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 165
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 166
Beslutsuppföljning

Ebba bokar kursgård för vecka 0.
Köper in tack till funktionärer. Enkät skickas ut av Elin i
dagarna. De funktionärer som har dubbla poster får ett tack.
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§ 167
Information

Hela styrelsen
Hela styrelsen har haft vårterminsmöte för föreningen.
Ordförande
Ebba har bokat kursgården Göransborg till vecka 0. Hon har
ordnat påskägg till påskmyset. Ebba har även varit på möte
med programutskotten och beställt en projektor med
tillbehör.
Studierådsordförande
Gustaf har ordnat CEQ-tårta till Bi16, då de varit den flitigaste
klassen under året med att fylla i sina CEQ:er. Gustaf har även
delat ut diplom till årets lärare på brand- respektive
riskhanteringsprogrammet, utsett av elever i Bi16 och Rh17.
Han har även varit på möten och censurerat CEQ:er.
Sexmästare
Wilma har tillsammans med brandsex bakat till
vårterminsmötet. Hon har dessutom varit på möte inför besök
i Luleå.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har mailat med olika företag. Hon har stängt anmälan till
branschdagen i höst och hon har haft möte med
AMKgruppen.
Sportbas
Hanna har skickat ut anmälan till fotbollsturneringen maj. Hon
har haft kickoff med sportrådet, skrivit rebus inför påskmyset
och har varit på möte inför besök i Luleå.
Informationschef
Elin har mailat mycket, bland annat till Hanna Nilvall angående
ersättning för skuggning. LTH kan inte ge ersättning till
studenter på brand, då vi inte går via LTH. Elin har haft möte
inför Luleå. Hon har dessutom fixat planscher för bland annat
fotbollsturneringen.

§ 168
Beslut till följd av information

Skuggning
BIIF kommer inte att köpa in tack till elever som tar emot
skuggning, men förfrågan skickas till programledningen.
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§ 169
Vecka 0

§ 170
Kickoff

§ 171
Påskmys

§ 172
Information på engelska

§ 173
Event efter nollningen

§ 174
Representation Jubileumsbalen

Ebba presenterar preliminärt schema för Bi19:s första vecka.
De kommer att ha en repetitionskurs i gymnasiematematik
första veckan. På måndagen fotograferas de och får sina
LTHcampus kort. Tiderna är för Kursgård m.m är de samma
som tidigare år, men första dagen ser lite annorlunda ut.
Datorintroduktionen ligger tisdag, där styrelsen närvarar mellan
kl. 9-10. Ebba skapar en mapp i driven där all information
kommer att ligga för styrelsen.

Ebba tar upp kickoff för styrelsen. Söndagen den 19/5 på
kvällen passar de som närvarar på mötet.

Frågesport, 3 rebusar tillsammans med fina priser är ordnade
inför påskmyset. Projektor lånas in för eventet. Brandsex med
Wilma i spetsen ordnar mat och Hanna håller i lekar.
Förfrågan har inkommit angående att information från BIIF
skall komma både på svenska och engelska, så frågan lyfts
angående att göra en version av hemsidan på engelska. Frågan
kommer att tas upp i Info-gruppen. I övrigt kommer mail och
anmälningar fortsatt vara på svenska, men det viktigaste
kommer även ges på engelska.
Datum spikas till 6:e oktober, en söndag. Siri kommer att söka
sponsring för viss dryck.
Beslut: Preliminärt datum 6:e oktober för event.
Några ur styrelsen representerar BIIF på V-sektionens
jubileumsbal, sponsrat med motsvarande summa för de
två sittningar som styrelsen får gå på.
Beslut: Jubileumsbalen blir ett alternativ för representation i
sittningsväg för styrelsen 2019.
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§ 175
Övrigt

Siri har pratat med RUB-studenterna, som dessvärre inte
kommer kunna medverka på branschdagen i höst p.g.a. övning
med utbildningen. MSB vill komma hit både i vår och i höst
för att informera om RUB-utbildningen, detta tas upp med
Håkan som förhoppningsvis kan dra i detta.

§ 176
Beslutssummering

Skuggning
BIIF kommer inte att köpa in tack till elever som tar emot
skuggning, men förfrågan skickas till programledningen.
Preliminärt datum 6:e oktober för event.
Jubileumsbalen blir ett alternativ för representation i
sittningsväg för styrelsen 2019.

§ 177
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-05-06 12:10 i BIIF-et.

§ 178
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Hanna Sandström, mötessekreterare

Gustaf Zetterberg, justerare

Elin Oscarsson, justerare
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