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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-26-01

Tid 12:15

Plats Biifrummet

Beslutande Ordf. Albin Cronberg
Sekr. Karl-Johan Granåsen
Ellinor Johansson
Hanna Ivansson
Julius Zonnander
Franz Braun
Cecilia Östholm
Elin Wihlborg

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Julius Zonnander och Elin Wihlborg väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Carolina Arvidsson, Samantha Karim Hamoudi.

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

Lillsjödal
sponsoravtal

Dokument för funktionärer, angående medaljer och antal år.
Kick off  med V-sektionen

Carolina Arvidsson till Sveriges brand & risk.
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§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan inte gjort något gemensamt utan jobbat med sina respektive poster.

Ordförande
Cronberg har under veckan dragit i mailkontakter, fixat med bokningar inför storskipthe samt läst in sig i

stadgar och reglemente.

Sekreterare
Granåsen har under veckan förberett protokoll och beställt bläck till skrivaren

Kassör
Braun har under veckan betalat första fakturorna.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan varit på SRX-möte och diskuterat ingenjörsinriktad yrkesträning och ny

ersättningsmodell för ceq-granskning, introducerat sig till studierådet.

Sexmästare
Zonnander har under veckan städat förrådet och haft mailkontakt med bite.

Informationschef
Ivansson har under veckan kollat på muggar och pikéer.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan haft CASE-kväll med AFRY och planerat in möte med AMK-gruppen. Haft
möte med phöset angående sponsoravtal inför nollning.

Sportbas
Wihlborg har under veckan haft möte med sportrådet för planering av kommande aktiviteter. Samverkat med
Backman, Aktivitetsutskottsordförande på V-sektionen.

§ 8 Carolina Arvidsson informerar om Svebring. Sveriges brand och riskingenjörer.

Beslut: Efter att Carolina informerat styrelsen kommer vi nu
som mer insatta fortsätta diskutera det vidare på nästa möte

§ 9
Cronberg tar upp BIIFs förmåner inom V-sektionen.  I dagsläget betalas 18000 kr till V-sektion som tidigare

var för hyra av BIIF-rummet. Nu är det mer oklart vad
pengarna är till.

Beslut: Nu är det mer oklart vad pengarna är till och därför
kommer det diskuteras mer på nästa möte.
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§ 10
Ivansson tar upp kläder och muggar

Beslut: Ivansson har tagit fram förslag på muggar och beställer
när vi bestämt tryck, det vill säga hur vi vill att namn/post ska
vara utformat på muggen.
Kläder kommer också att beställas efter att tryck och storlek
bestäms.
BIIF är eniga om att det går bra att info-gruppen på
V-sektionen har svarta långärmade pikéer. Det skulle inte bidra
till förvirring även om BIIF ofta bär svart.

§ 11
Braun tar upp prissättning lunchföreläsningar och företagskvällar

Beslut: Den tänkta höjningen får diskuteras på senare möte.

§ 12
Zonnander tar upp tyg till Ouvven.

Beslut: Vi börjar fundera kring vilket tyg vi vill ha. Även
Brandsex gör det.

§ 13 Lillsjödal för Skiphte

Beslut: 25-26 mars är bokat för storskiphte

§ 14 Sponsorkontrakt med phöset

Beslut: Avtalet håller på att signeras av de som skall signera.
Dokument upprättas så vi ser vilka företag som phöset kan ta
kontakt med under året.

§ 15
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 2/2 17:00 i Biifrummet.

§ 16
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Julius Zonnander, justerare Elin Wihlborg, justerare
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