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§ 273
OFMÖ
§ 274
Justeringspersoner

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

§ 275
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 276
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 277
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 278
Beslutsuppföljning

Gustaf får mandat att välja och beställa ny skrivare.
Drejning 9:e oktober, Kickboxning 17:e oktober.
Jul-karaoke-mys 17:e december.
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§ 279
Information

Hela styrelsen
Majoriteten av styrelsen har haft utvärderingskväll för
nollningen. En majoritet har även representerat BIIF på
nollningens avslutningssittning.
Ordförande
Ebba har haft möte med V-styrelsen och informerar därifrån
att de som ska medverka vid V-dagen ska mötas kl. 15. Ebba
har sökt sponsring till BBB, men lägger fram förslag om att
skjuta på sponsring till jul-karaoke-myset. Ebba har varit på
möte med brandbastuansvariga och fått reda på att det är olika
tillstånd som är anledningen att studenter inte får använda
bastun. Ebba har dessutom mejlat mycket denna vecka.
Sekreterare
Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och skrivit och
skickat ut kallelse för detta mötet.
Kassör
Karin har bokfört och fakturerat. Hon har pratat med Ivar på
Teknologkåren angående periodiseringsfond. Karin har även
räknat ihop budgeten och uppdaterat den i styrelsens drive
samt provlekt tillsammans med AMK-gruppen inför
branschdagen.
Studierådsordförande
Gustaf har beställt ny skrivare till BIIF-et som kommer näst
nästa måndag. Han har bokat kick-off för Studierådet till
kvällen den 26:e september.
Sexmästare
Wilma har haft möte med Brandsex inför Höstfesten. Wilma
och Brandsex har även fotograferats inför Höstfesten.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har fått alla rumsbokningar i höst godkända. Siri och
Wilma förbereder inför en kvällspresentation kommande vecka
och de har tillsammans även börjat planera branschdagspuben.
Sportbas
Hanna har haft ett möte med Sportrådet bland annat inför
BBB på söndag. Hanna har även provlekt inför branschdagen
tillsammans med AMK-gruppen och fotograferat brandsex.
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Informationschef
Elin har uppdaterat Instagram. Hon har även pratat med RUBkontakten angående propositionen om att skugga en RUBstudent. Elin har även lagt in spexmöten för styrelsen inför
Höstfesten och planerat inför detta.
§ 280
Propositioner

§ 281
Efter nollnings eventet

§ 282
Budget

§ 283
BRINN på besök

§ 284
Sektionssafari

§ 285
Eftertentafirande för ettor

Uppdelning av de propositioner styrelsen vill ha med till årets
höstterminsmöte. Ebba, Gustaf, Karin och Elin kommer
skriva dessa och de ska vara klara till styrelsemötet 14
november.
Ebba har undersökt inför BBB på söndag, i nuläget är 21
personer anmälda. Eventet ställs in om det regnar. Hanna,
Wilma och Gustaf har möjlighet att hjälpa till på förmiddagen
med att handla och hämta bumperballs från kåren.
Karin vill informera om att hon har börjat räkna ihop vår kära
budget och kontrollerar hur vi ligger till. Hon ber att de med
egen budgetpost kikar över sitt och att de försöker maximera
sin budgetpost.
Ebba, Gustaf och Hanna sätter sig innan nästa styrelsemöte
och planerar de dagar BRINN är på besök i Skåne. Diskussion
angående vart besökande styrelse ska få bo, Gustaf undersöker
ett alternativ och lämnar besked till nästa möte.
V-styrelsen har beslutat att ha årets sektionssafari den 10:e
oktober. Sektionssafarin kommer att vara över lunchen och
fortsätta på kvällen med en pub.
Beslut: Flytta styrelsemötet från torsdag 10:e oktober till
onsdag 9:e oktober.
När Elin pluggade på Chalmers, så firade faddrar och
styrelser ettorna när de kom ut från sin första tentamen. Elin
föreslår att BIIF kanske kan göra detta för ettorna efter att de
skrivit B1, 26 oktober. Styrelsen tycker detta är en kul idé och
detta kommer diskuteras igen längre fram.
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§ 286
Valberedningen

Ebba har fått in ansökningar till valberedningen från den nya
klassen Bi19. Diskussion förs och Tilda Eriksson väljs in
som Bi19:s representant i Valberedningen. Styrelsen tror att
hon kommer att komplettera gruppen på ett bra sätt.
Beslut: Tilda Eriksson blir Bi19:s representant i
Valberedningen.

§ 287
Övrigt

§ 288
Beslutssummering

Listservicen för flera klasser är hackad, så flera klasser har
fått SPAM-mejl senaste veckan. Alla mejl som skickas till
dessa listservers hamnar i karantän innan de blir godkända av
Håkan Frantzich eller Henrik Hassel.
Flytta styrelsemötet från torsdag 10:e oktober till onsdag 9:e
oktober.
Tilda Eriksson blir Bi19:s representant i
Valberedningen.

§ 289
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-10-03 12:10 i BIIF-rummet.

§ 290
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare
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Siri Westermark, justerare

Karin Abrahamsson, justerare
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