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Datum
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12:10

Plats
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Beslutande

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

§ 257
OFMÖ
§ 258
Justeringspersoner

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

§ 259
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 260
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 261
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 262
Beslutsuppföljning
§ 263
Information

Budgetavsteg för att köpa in ny skrivare till BIIF-rummet.
Innebrandyturnering 16 november.
Hela styrelsen
Har varit med och hållt i lekar på nollningens event Fångarna
på Campus. Styrelsen har även stått i V-café och representerat
föreningen.
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Ordförande
Ebba har varit i kontakt med PE angående sponsring till
efternollnings eventet. Hon har även mejlat mycket.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående styrelsemöte samt
kallelse inför detta mötet.
Studierådsordförande
Gustaf har anordnat studiekväll i V-café tillsammans med
studierådet på brand. Han har skickat en sammanställning av
matematikrapport från repetitionsmatten till Håkan Frantzich
och Anders Holst. Han har även kollat på ny skrivare till BIIFet.
Kassör
Karin har fakturerat och kassörat. Hon har kikat över
budgeten och fortsatt undersöka periodiseringsfond.
Sexmästare
Wilma har haft programsittning och pub under nollningen
tillsammans med Brandsex.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har bokat lokaler för olika evenemang under hösten och
branschdagen. Hon har även fortsatt att arbeta med
planeringen inför branschdagen.
Sportbas
Hanna har spikat aktiviteterna drejning och kickboxning. Hon
har även roddat inför nollningseventet fångarna på campus.
Informationschef
Elin har haft möte med Infogruppen. Hon har pratat med
kontaktpersoner på RUB angående skugga en RUBare. Elin
har även uppdaterat instagram.
§ 264
Efternollnings event

Ebba har bokat bumperball till eventet från Teknologkåren.
Hanna tillsammans med Sportrådet håller i Volleyboll om
vädret tillåter att vara utomhus. Mat kommer att ordnas till
eventet, hur mycket som ska inhandlas bestäms utifrån en
anmälningslänk som Ebba förbereder.
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§ 265
Skrivare

§ 266
V-dagen

§ 267
Datum sportevent & karaokebar

§ 268
Propositioner

§ 269
Övrigt

Gustaf har undersökt marknaden för skrivare. En färgskrivare
bedöms vara mer fördelaktigt inför framtiden trots dyrare
inköpspris och en viss skillnad i pris per patron. Dessutom
behövs en skrivare som är multifunktionell och som både kan
kopiera och skanna.
Beslut: Gustaf får mandat att välja och beställa ny skrivare.
Ebba informerar om att V-styrelsen bestämt att V-dagen
kommer att vara 4 oktober och undrar vilka och hur många i
styrelsen som har möjlighet att närvara och hjälpa till. Endast 2
från BIIF:s styrelse vet med säkerhet att de kan medverka,
Hanna och Gustaf.
Diskussion kring det föregående styrelsemötes förslag av
datum för julmyset och karaokebaren. Datum för höstens
sportevent spikas.
Beslut: Drejning 9 oktober, Kickboxning 17 oktober.
Karaokebar och julmys 17 december.
Ebba har skapat en mapp i styrelsens drive där förslag till
propositioner till höstterminsmötet skrivs in. Styrelsen
läser igenom förslagen till nästa styrelsemöte och kommer med
eventuella nya förslag till propositioner.

Höstfesten

Allmän diskussion kring höstfesten. Wilma och Brandsex
ansvariga för planering och tema, men styrelsen stöttar.
Diskussion angående om DJ eller band ska bokas till festen,
Ebba kollar på DJ.

Bildspel branschdag

Elin berättar om hennes möte med Infogruppen. De
diskuterade bland annat branschdagen och syftet med att BIIF
står i en monter på branschdagen. En del i det är att visa vad
BIIF är och vad pengarna föreningen får in används till. Som
komplement tänker Elin att ett bildspel kan visas upp och ber
därmed styrelsen att skicka bilder från olika evenemang
som har hållits eller som kommer innan branschdagen.
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§ 270
Beslutssummering

Gustaf får mandat att välja och beställa ny skrivare.
Drejning 9 oktober, Kickboxning 17 oktober.
Karaokebar 17 december.

§ 271
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-09-26 kl. 12:10 i BIIF-rummet.

§ 272
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Hanna Sandström, justerare

Wilma Klemedsson, justerare
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