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§ 53
OFMÖ
§ 54
Justeringspersoner

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

§ 55
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 56
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 57
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 58
Beslutsuppföljning

Prisreduktion, räddningstjänster betalar 5500 kr för
kvällspresentationer istället för 7000 kr.
Vårterminsmöte 2019 preliminärt 8 april.
Preliminärt datum för fotbollsturnering, 12 maj.
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§ 59
Information

Ordförande
Ebba har haft kontakt med flera olika företag angående
styrelsetröjor och återkommer till styrelsen då hon har mer
information. Hon har hittat en kandidat till den vakanta
funktionärsposten SVEBRING.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll samt kallelse. Ellen har varit på
CEQ möte som studierådsrepresentant för brand och
vidarebefordrar information relaterat till BIIF därifrån.
Kassör
Karin har kassörat och bokfört. Karin har varit på möte med
Maria på teknologkåren angående våra kontonummer. De har
diskuterat att ändra så att BIIF följer basplanen istället för den
rådande kontoplanen. Karin har även arbetat med budgeten.
Studierådsordförande
Gustaf har bestämt möte med studierådet. Han har mejlat
mycket. Han har även fått arbetsrapporterna för läsperiod två,
så Gustaf har börjat censurera dessa.
Sexmästare
Wilma har förberett inför kvällspresentation den 13 februari.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har spikat de sista datumen för våren 2019. Hon har mejlat
mycket. Hon har tillsammans med sexmästare Wilma ändrat
prislistan för företag, där de t.ex. ändrat kostnad för mat på
lunchpresentation till 75 kr istället för 70 kr. De har även tagit
bort trerätters som alternativ för kvällspresentationer.
Sportbas
Hanna har skickat ut anmälningslänk till crossfit den 27
februari.
Infochef
Elin har lagt upp facebook evenemang inför crossfit och
uppdaterat BIIF:s instagram. Hon har haft kontakt med olika
företag angående styrelse hoodies. Håkan Frantzich har haft
kontakt med Elin angående en informationsfilm till
brandingenjörs yrket, mer om detta under § 66. Elin har även
haft en frukost med info-gruppen och de skall ha nytt möte
nästa vecka. Hon har även fixat diplom till storskiphtet.

SID 2(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

§ 60
Beslut till följd av information
§ 61
Påsk mys

§ 62
GDPR

§ 63
Tröjor

§ 64
Hoodies

§ 65
Storskiphte

§ 66
Övrigt

Viktor Juliusson väljs in som SVEBRING funktionär 2019.

Diskussion angående när det årliga påsk myset med BIIF skall
hållas. 15 april verkar vara bästa datumet. Mer planering sköts
längre fram. Siri bokar V-café.
Beslut: Påsk mys med BIIF 15 april.
.
Ellen informerar vad V-sektionens informationschef Maja
berättat för henne angående GDPR. BIIF behöver skapa en
Team Drive kopplad till den egna domänen som ersättning för
den drive som används idag. Ellen kommer att läsa på om
detta och ha ett möte med Maja angående hur detta görs.
Ebba och Elin väntar på offert från olika företag angående
styrelsetröjor och pikéer till brandsex. Beslut via per capsulam
så fort som offert kommit.
Elin har skapat två förslag på styrelse hoodies. Pris 7000 kr alt
7600 kr inkl. moms beror på vad som önskas för tryck på
ryggen. Elin kommer med fler förslag till styrelsen och lägger
därefter offert och förslag till sponsrande företag.
Hemligstämplat.

Informationsfilm

Håkan Frantzich har mejlat Elin och undrat hur styrelsen 2019
tänker kring förfrågan angående skapande av en
informationsfilm. Denna film skall göra reklam för yrket och
förhoppningsvis få fler att söka. Den skall visa vad
brandingenjörer gör och den skall delas på LTH:s hemsida
samt ev. hos SACO och LTU. Styrelsen diskuterar om detta är
ett uppdrag för BIIF eller om denna fråga skall ligga kvar hos
Institutionen för Brandteknik. Elin tar frågan till infogruppen
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och styrelsen diskuterar åter detta nästa möte. Förslag från
BIIF är att brandteknik drar i skapandet och sätter ihop en
grupp studenter med filmintresse till att skapa denna.
§ 67
Beslutssummering

Viktor Juliusson väljs in som SVEBRING funktionär 2019.
Påsk mys med BIIF 15 april.

§ 68
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-02-21 12:10 i BIIF-rummet.

§ 69
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein. sekreterare

Siri Westermark, justerare

Karin Abrahamsson, justerare
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