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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2019-01-31 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 

 
 
 

Vice Ordf./Sekr. Ellen Rubinstein  

Siri Westermark 

Gustaf Zetterberg 

Hanna Sandström 

Wilma Klemedsson 

Karin Abrahamsson 
 

 

 
 

§ 18 
VOFMÖ     Vice Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 19 
Justeringspersoner  Beslut: Gustaf Zetterberg och Karin Abrahamsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 20 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 21 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 22 
Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 
 
§ 23 
Beslutsuppföljning Ellen Rubinstein väljs in som Vice Ordförande 2019. 

Extrainsatt möte den 6 februari för inval av styrelseposten 
Informationschef. Fanny Selin väljs in som revisor 2019, 
Tomas Mo väljs in som PR-nisse 2019. Styrelsen beslutar att 
utlysa SVEBRING igen. Gustaf och Karin undersöker 
hantering av stipendium från företag. 
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§ 24   
Information        
    Sekreterare  
    Ellen har skrivit protokoll för förra veckans möte. Hon har 
  även skrivit dagordning och föredragslista tillsammans med 
   Ebba för extrainsatt föreningsmöte. Ellen har även skrivit  
  kallelse till styrelsemöte. 

   
    Kassör  
    Karin har kassörat. Hon har haft kontakt med banken, kollat 
  årets resultat och fakturerat. 
 
    Studierådsordförande  
    Gustaf har mejlat mycket, bl.a. angående § 12 FIRE  
  Stipendium och skuggning av student. Han har varit på SRX  
  möte med övriga studierådsordföranden på Teknologkåren.  
  Gustaf har dessutom varit på möte med programledningen,  
  matematik och studierådsrepresentanter Bi18 angående  
  undervisningen i endimensionell analys, FMAA05. 
 
    Sexmästare  
      Wilma har haft en lunchpresentation med Brandsex. Hon har 
 även börjat kika på halvtidssittning. 
  

Arbetsmarknadskontakt  
       Siri har bokat lokal till det extrainsatta föreningsmötet. Hon  
 har bokat upp vårens företagspresentationer och skall börja 
 kika på planscher till dessa. Hon har haft en kvälls- och en  
 lunchpresentation. Hon har dessutom planerat in första mötet  
 med AMK gruppen. 
 

Sportbas 
Hanna har mejlat angående eventuell crossfit. Hon planerar  
för vårens fotbollsturnering. Hon har även haft lunchmöte  

 med sportrådet, där Anna och Henry skall kolla upp trav och  
 segling. 
 
§ 25 
Branschdagen                                                  Siri lägger fram den 7 november 2019 som datum för 

branschdagen 2019 för brandingenjörer och 
riskhanteringsstudenter. Denna dag infaller i första läsveckan i 
läsperiod två hösten 2019. Siri informerar om att foajén endast 
kan rymma 14 företag, om fler företag vill komma behöver vi 
antingen välja ut företag eller göra mässan större. Styrelsen 
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anser att mässan får i sådana fall göras större. Siri har bokat ett 
möte med Håkan Frantzich och Henrik Hassel för information 
och eventuell uppmärksamhet på brandtekniks hemsida. Siri 
undersöker kostnader för branschdagen tidigare år och 
informerar under kommande budgetmöte.  
Beslut: Preliminärt datum för branschdagen 2019, 7 
november. 

 
§ 26 
Betalning hemsidan                                          Att betala hemsidan via banköverföring istället för via 

kontokort kostar 33 kr. Då kassören inte fått kontokort för 
BIIF i början av året då hemsidan ska betalas, föreslås 
betalning av hemsidan via banköverföring istället för kontokort 
då detta annars får betalas med privat kontokort.  

  Beslut: Byte av betalning av hemsidan från kontokort till 
   banköverföring. 
 
§ 27 
Info Studieråd Gustaf informerar om mötet med matematikavdelningen, 

programledningen och studierådsrepresentanter från Bi18. 
Mötet diskuterade de dåliga resultaten för ettorna i 
endimensionell analys B1 och diskuterade hur man skall kunna 
öka antalet godkända nästa år. Ett förslag är 
repetitionsföreläsningar innan terminen börjar för alla 
nyantagna studenter. Ett annat förslag är att brand skulle 
kunna byta till A-spåret istället.  

  
§ 28  
Erasmus Evenemang med Erasmus studenterna. Ebba har haft kontakt 

med dess ansvarig och de är positiva till detta. Vi kommer 
lägga fram ett förslag angående datum inom kort. 

  
§ 29 
Crossfit    Hanna informerar om vad cross fit skulle kunna kosta och hur 
  många platser som i sådana fall finns, 24 platser och det skulle  
  kosta 1250 kr. Förslag på datum är 27 februari, men Hanna 
   väntar svar från crossfit Lund. Följs upp nästa vecka angående 
  datum och om vi finansierar eller om man får betala för sig. 
 
§ 30 
Kontorsmaterial  Inhandling av kontorsmaterial som är nödvändigt kan göras 

direkt. Kan vi köpa nödvändiga material till en mindre kostnad 
är det bra. 
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§ 31 
Extrainsatt funk. Möte  Föredragningslista, dagordning och kallelse har skickats ut till 

det extrainsatta föreningsmötet. Under punkten 
beslutsuppföljning är styrelsen 19 överens om att skjuta upp 
beslutsuppföljningen till vårterminsmötet, tanken är att lägga 
fram detta förslag på det extrainsatta mötet och rösta angående 
bordläggning. Inga motiveringar kommer att läsas upp, utan de 
sökande får tala för sig själva. Röstproceduren kommer vara 
via papper med röst antingen namn, vakant eller blankt. Siri 
och Gustaf kommer läggas fram som rösträknare och justerare. 

 
§ 32 
Övrigt Funktionärs pikéer 
 Förslag läggs fram angående inköp av extra pikéer utan namn 

men med BIIF loggan som alla funktionärer skulle kunna 
använda och sätta på en namnskylt. Ebba arbetar med pikéerna 
och tar fram förslag både på styrelsetröjor och övriga. 

 Beslut: Köpa in 8 st. extra pikéer med endast logga. 
 
 FIRE stipendium 
 Beslutsuppfölning angående § 12. Gustaf har haft ytterligare 

kontakt med FIRE och de vill sponsra med ett stipendium. 
Teknologkåren och övriga sektioner verkar sakna riktlinjer för 
stipendium sponsring. 

 Beslut: Tackar ja till sponsring till stipendium från FIRE nu. 
Separat diskussionsmöte för framtagning av riktlinjer för 
stipendium. 

 
§ 33 
Beslutssummering  Preliminärt datum för branschdagen 2019, 7 november.                       

Byte av betalning av hemsidan från kontokort till 
banköverföring. Köpa in 8 st. extra pikéer med endast logga.                    
Tackar ja till sponsring till stipendium från FIRE nu.      
Separat diskussionsmöte för framtagning av riktlinjer för 
stipendium. 

 
§ 34 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 2019-02-07 12:10 i BIIF-rummet.  
 
§ 35 
Mötets avslutande    Vice ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Ellen Rubinstein, Vice ordförande  Hanna Sandström, mötes sekreterare 
   

Gustaf Zetterberg, justerare  Karin Abrahamsson, justerare 
 


