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Plats
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Beslutande

Ordf. Ebba Johansson
Elin Oscarsson
Wilma Klemedsson
Hanna Sandström
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg

§ 103
OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 104
Mötessekreterare

Gustaf Zetterberg väljs till mötessekreterare.

§ 105
Justeringspersoner

Beslut: Elin Oscarsson och Siri Westermark väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 106
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 107
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 108
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 109
Beslutsuppföljning

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.
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§ 110
Information

Hela Styrelsen
Hela styrelsen har haft storskiphte med alla funktionärer, haft
budgetmöte och stått i caféet.
Ordförande
Ebba har pratat med Christina Glans angående
väggmålningarna i BIIF:et. Hon har även hämtat styrelsetröjor
samt brandsex pikéer. Ebba har även haft möte med BIIF 17:s
kassör, Karl-Magnus Larsson.
Studierådsordförande
Gustaf har haft möte med programrådet och mejlat mycket.
Sexmästare
Wilma har fixat med lunchpresentation den 7 mars tillsammans
med Brandsex. Hon har även varit på Brandsexsskiphte.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har ordnat med lunchpresentationen den 7 mars. Hon har
pratat med husprefekten Christina Glans angående
branschdagen till hösten samt bokat salar.
Sportbas
Hanna har planerat tillsammans med Sportrådet inför deras lek
på storskiphtet.
Informationschef
Elin har gjort planscher till påskmyset. Hon har lagt
orderbeställning på hoodies till styrelsen. Elin har pratat med
PR-gruppen angående tygmärken.

§ 111
Propositioner

§ 112
Informationsfilm

Diskussion angående vilka som skall skriva propositioner inför
vårterminsmötet. Ebba och Siri skriver proposition angående
SVEBRING samt Studeranderepresentant i Sveriges
Brandbefälsriskförbund. Ellen och Karin tittar på
propositionen angående L-Tek:s budgetposttak samt motionen
till V-sektionens vårterminsmöte.
Arbetet har lagts på is. BRA undersöker finansiering av filmen
och tanken är att ett riktigt filmbolag ska sköta produktionen.
Programledare Håkan Frantzich förstår att studenter enbart är
intresserade av att bidra men att de inte vill dra i projektet.
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§ 113
Styrelsepolicy

§ 114
Storskiphte
§ 115
Tentafika

§ 116
Slack

§ 117
Hoodies
§ 118
Programrådet
§ 119
Övrigt

V-styrelsen har en policy för hur man behandlar varandra, hur
styrelserummet ska brukas och hur man effektiviserar
styrelsemöten. Ebba föreslår att även BIIF inför en sådan
policy som BIIF19 och kommande styrelser kan använda.
Detta undersöks vidare efter kommande tentaperiod.
Intern utvärdering av helgens storskiphte.
Ebba föreslår att styrelsen delar upp sig 4 och 4 och bakar till
var sin tentaperiod. Tentafika denna tentamensperiod sätts till
den 14 mars kl. 13. Siri, Gustaf, Elin och Hanna ansvarar för
denna fikan.
Ebba föreslår Slack för att förbättra och effektivisera
kommunikation inom styrelsen. Styrelsen testar detta inför
påskmyset och utvärderar därefter.
Elin har beställt Hoodies och dessa bör komma inom kort.
Gustaf har varit på möte med programrådet. De diskuterade
söktryck, informationsfilmen och arbetsmarknaden.

Luleå

Ebba har haft kontakt med Luleå angående styrelsebesök hos
BRINN. Preliminärt datum för deras vårsittning är satt och
Ebba kollar hur många som kan den helgen.
§ 120
Beslutssummering

Inga besluts togs under mötet.

§ 121
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28 mars kl. 12:10 i BIIF:et.

§ 122
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Johansson, ordförande

Gustaf Zetterberg, mötessekreterare

Elin Oscarsson, justerare

Siri Westermark, justerare
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