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Beslutande

Ordf. Ebba Johnsson
Sekr. Ellen Rubinstein
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg
Hanna Sandström
Wilma Klemedsson
Karin Abrahamsson

§ 87
OFMÖ
§ 88
Justeringspersoner

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

§ 89
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 90
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 91
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 92
Beslutsuppföljning
§ 93
Information

Elin beställer 1000 pappersmuggar med BIIF:s logga på.
Hanna köper in tyg.
Hela styrelsen
Hela styrelsen har varit på styrelseskiphte tillsammans med
BIIF18.
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Ordförande
Ebba har klippt tyg till styrelseoverallerna. Hon har kikat på
propositioner till vårterminsmötet. Ebba har justerat
protokoll och läst på om mötesstruktur och effektivisering av
styrelsemöten. Hon har kikat på den sista planeringen inför
skiftet helgen 2–3 mars och börjat planera inför påskmys.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och kallelse
inför detta mötet.
Kassör
Karin har kassörat. Hon har varit på pengarkollegsmöte med
representanter från sektionerna vid TLTH. Hon har kikat på
budgeten så att den följer basplanen. Hon har arbetat med
budgeten till storskiphtet. Karin har dessutom börjat kika på
föreningens deklaration.
Studierådsordförande
Gustaf har haft möte med Enrico angående kursen
Människors beteende vid brand. Han ska på möte med
programledningen för att presentera vad varje person
inom programledningen gör.
Sexmästare
Wilma har planerat mat inför storskiphtet. Hon har kontaktat
V-sektionens sexmästare Nils angående datum för höstfesten
2019.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har bokat lokal till VT-mötet och har tillsammans med
Wilma bokat V-café till olika event. Hon har planerat in ett
möte tillsammans med AMK-gruppen.
Sportbas
Hanna har haft crossfit evenemang för BIIF:s medlemmar.
Hon har beställt tyg till styrelsen. Hon har även haft möte med
sportrådet inför skiphtet.
Infochef
Information från infochef Elin ges av Siri. Elin har samtalat
med V-sektionens styrelse och framfört att vi vill fortsatt göra
våra egna tygmärken. Hon har även beställt hoodies och satt
upp planscher i V-huset. Hon har dessutom haft fortsatt
kontakt med Håkan Frantzich angående informationsfilm.
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§ 94
Beslut till följd av information

Preliminärt datum för höstfesten 2019, 23 november.

§ 95
Sy tyg

Styrelsen ses och syr på tyg tillsammans.

§ 96
Ekonomi

§ 97
Storskiphte
§ 98
Propositioner

§ 99
Övrigt

Karin informerar om ekonomi inom föreningar. Hon berättar
hur hon tänker förhålla sig till pengar och budget som kassör.
Hon planerar för att kunna lägga undan pengar till en
jubileumsbal, vilket gör att Karin kommer lägga en stram
budget. Diskussion kring hyrning av lampor från kåren till
skiftet ryms i budgeten samt om ersättningen för privata
körkostnader vid föreningsrelaterade transporter.
Beslut: Hyr lampor till skiphtet för 300 kr, Karin reserverar
sig beslutet.
Milersättning 2019 läggs till 35 kr per mil.
Hemligstämplat.
Ebba informerar om propositioner och att hon börjat läsa in
sig. Ellen och Ebba läser in sig till nästa vecka på stadgar,
reglemente och policy och funderar på förslag för
propositioner. Ebba arbetar med ett tillägg till
funktionärsposten SVEBRING och presenterar detta på
uppföljning nästkommande möte.

Styrelsemöte

Gustaf önskar flytta styrelsemötet den 9 maj.
Beslut: Styrelsemötet 9 maj flyttas till den 7 maj.

§ 100
Beslutssummering

§ 101
Nästa möte

Preliminärt datum för höstfesten 2019, 23 november.
Hyr lampor till skiphtet för 300 kr, Karin reserverar sig
beslutet.
Milersättning 2019 läggs till 35 kr per mil för 2019.
Styrelsemötet 9 maj flyttas till den 7 maj.

Beslut: Styrelsemöte 2019-03-08 12:10 i BIIF-et.
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§ 102
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Hanna Sandström, justerare

Karin Abrahamsson, justerare
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