
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-03-02

Tid 16:00

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: Hanna Ivansson och Ellinor Johansson väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar                                                  -

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

Cronberg tar upp BIIFs förmåner inom V-sektionen
Carolina Arvidsson informerar om Svebring. Sveriges brand och riskingenjörer.

Tyg till Ouvven
§ 7
Information Styrelsen
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Styrelsen har under veckan bemannat V-café.
Ordförande

Cronberg har under veckan haft en lugn vecka.

Sekreterare
Granåsen har under veckan tagit emot färgpatroner till skrivaren samt skickat ut testamente till
Sångcentaurena.

Kassör
Braun har under veckan mottagit fakturor.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan haft möte med utbildningsutskottet, och haft hand om CEQ-enkäter.

Sexmästare
Zonnander har under veckan planerat tack-phest för brandsex och haft kontakt med BITE som kommer på
besök.

Informationschef
Ivansson har under veckan beställt muggar.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan haft möte med AMG för första gången samt mailat med BRINN.

Sportbas
Wihlborg har under veckan planerat kick-off  tillsammansmed AMK och Sexmästaren, samt haft kontakt med
V-sektionen kring datum för fotbollsturnering för att undvika krock mellan event.

§ 8
Zonnander tar upp Hyllorna i BIIFet.
I BIIFet finns 8 hyllor där alla i styrelsen ska få 1 hyllplats var. Vilken plats man får skall tävlas om.

Beslut: Tävlingen kommer att ske. Eventuellt spontant i
helgen på skiphtet.

§ 9
Braun tar upp söka stöd från karnevalen till brandbil

Beslut: Brandbilsansvariga får i uppdrag att söka stöd från
karnevalen för en brandbil.

§ 10
Braun tar upp sportrådets budget
Sportrådets budget har varit hyfsat snäv och den borde gå att höja.
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Beslut: Börja fundera på varifrån pengarna till sportrådets
tillskott kan tas ifrån. Sportbas funderar på ekonomisk plan för
året

§ 11
Braun tar upp prissättningar på lunchföreläsningar och företagskvällar.
Vi på brand har ett lägre pris än andra sektioner på lunchföreläsningar. Ett förslag är en höjning på 500 kr för
både lunchföreläsningar och företagskvällar för att hålla takt med inflation samt övriga LTH.

Beslut: Vi höjer priset på lunchföreläsningar och
företagspresentationer hos konsultföretag och
räddningstjänster med 500 kr

§ 12
Zonnander tar upp: Vad ska vi göra med all merch?
Det finns mycket merch i förrådet som just nu inte används. Förhoppningen är att ge ut merch i samband
med tävlingar och tillfällen BIIF vill synas på för att komma i kontakt med brandingenjörsstudenter.

Beslut: Vi låter merchen vara tills vidare, men börjar fundera
på tillfällen att ta fram det på.

Övrigt:
§ 13
Svebring (Sveriges brand och riskingenjörer). Svebring är av intresse att ta sig hit till LTH. Ska besöket gå via

skolan eller BIIF?
Beslut: Cronberg kollar med programledare Nils Johansson
angående ett besök som skolan kan stå för.

§ 14
Idag betalar vi en summa till sektionen. Det innefattar sektionsbidrag på 18000kr. Vi undrar vad pengarna går
till.

Beslut: Cronberg samverkar med V-styret i syfte att
uppdateras kring vad summan handlar om

§ 15
Tyg till Ouvven. BIIF är eniga om att ett färgstarkt enfärgat tyg är aktuellt

Beslut: Zonnander och Östholm får i uppdrag att införskaffa
tyg.

§ 16
Pikéer och hoodies.

Beslut: Pikéer kommer att beställas.
Vi hör av oss till brandskyddslaget angående hoodies.

§ 17
Fika med de internationella studenterna har tidigare varit uppskattat

SID 3(4)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Beslut: Det blir mer aktuellt framåt våren
§ 18
Miljömål

Beslut: Titta på V-sektionens miljömål och se om det är något
vi kan anpassa för BIIF

§ 19
Fotografier för poster

Beslut: Infochefen bestämmer en dag för fotografi för att
ordna en poster med alla styrelsemedlemmar på.

§ 20
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 9/02 12:15 i Biifrummet.

§ 21
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Hanna Ivansson, justerare Ellinor Johansson, justerare
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