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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2019-10-03 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 

 
 
 

Ordf. Ebba Johnsson 

Sekr. Ellen Rubinstein 
Elin Oscarsson 

Wilma Klemedsson 

Hanna Sandström 

Gustaf Zetterberg 

Karin Abrahamsson 

 

 
 

§ 291 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 292 
Justeringspersoner  Beslut: Gustaf Zetterberg och Elin Oscarsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 293 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 294 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 295 
Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 
 
§ 296 
Beslutsuppföljning  Flytta styrelsemötet från torsdag 10:e oktober till onsdag 9:e  
 oktober. 
 Tilda Eriksson blir Bi19:s representant i Valberedningen. 
     
§ 297 
Information         Hela Styrelsen 
  Har anordnat och medverkat på BBB (Bumperball-brandhäng)  
  under söndagen. 
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 Ordförande  
  Ebba har handlat tillsammans med Gustaf inför BBB och  
  lämnat tillbaka bumperballs tillsammans med Ellen och  
  Gustaf. Hon har undersökt kaffetermos-problemet och försökt  
  lösa detta, tanken är att byta termosen igen nästa gång styrelsen  
  ska handla på Snabbgross. Hon har mejlat med husprefekten  
  angående V-café. Mejlat mycket. Hon har även planerat inför  
  BRINN:s besök tillsammans med Hanna och Gustaf. 
 
   
  Sekreterare 
  Ellen har skrivit protokoll för föregående möte samt skrivit  
  kallelse inför detta mötet. Hon har även assisterat Ebba med  
  återlämning av bumperballsen. 
 
  Kassör 
     Karin har bokfört och pratat med ekonomiansvarig på  
  teknologkåren angående bland annat periodisering. Karin har  
  även betalt och skickat fakturor, samt arbetat med budgeten. 
 
    Studierådsordförande  

Gustaf har varit på SRX-möte med Teknologkåren, där de  
bland annat pratade om den aktuella frågan om tilläggsmeriter  
inför utlandsstudier. Gustaf har även löst lägenhet till BRINN  
då de besöker Skåne. Han har även varit på kickoff med  
Studierådet i Malmö. 

   
    Sexmästare 

Wilma har anordnat kvällspresentation. Hon har skickat ut  
anmodan till Alumnerna inför årets Höstfest. Wilma har även  
letat DJ och planerat inför höstfesten. 

 
 

Sportbas  
Hanna har skickat ut anmälan till kickboxning den 17:e 
oktober. Hon har även anordnat så att Sportrådet var på plats i 
söndags på BBB. 
 
Informationschef 
Elin har jobbat hårt med uppdatering av Instagram och 
Facebook inför bland annat Branschdagen. Elin har roddat 
med Infogruppen inför märkespicknicken den 4:e oktober.  
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Hon har även assisterat på kvällspresentation då AMK varit 
sjuk. 

  
§ 298 
Ersättning liveband höstfest Hyksoz blir tillfrågade att spela på Höstfesten, där Wilma 

kommer erbjuda dem 7000 kr för att spela en timma. BIIF hyr 
instrumenten till denna kväll. Wilma kommer söka efter en DJ 
som hon kommer erbjuda ca 1500 kr som betalning, samma 
ersättning som DJ:n erhöll föregående år.   

 
§ 299 
BRINN  Hanna, Ebba och Gustaf har planerat inför BRINN:s besök i  
  samband med Höstfesten. Hanna, Ebba och Gustaf har skapat  
  en planering och lagt i driven inför besöket. BRINN kommer  
  ner torsdagen den 21:e november och åker söndagen den 24:e  
 november. 
 
§ 300 
Spex Höstfest V-arité planerar att spexa på Höstfesten. V-arité undrar om de 

får gå på sittningen om de betalar för sig själv. Styrelsen 
diskuterar och anser att det är kul att V-arité får gå, men att 
man får se hur många brandare som anmäler sig först och 
tilldela de platser som är över till V-arité. 

 Beslut: V-arité får går på Höstfesten i mån av plats. 
 
§ 301  
Sektionsbidrag Ebba har undersökt med Malin på Teknologkåren angående 

BIIF-rummet. BIIF-rummet är tilldelat BIIF som förening och 
V-sektionen står därmed inte på rummet eller betalar för 
rummet. Ebba har fått information av den nya husprefekten att 
alla fristående föreningar som verkar i V-huset har rätt till 
tillgång av caféet. Styrelsen diskuterar nu vad vi betalar för med 
sektionsbidraget, då BIIF-rummet och caféet har varit de 
största anledningarna till bidraget. Styrelsen föreslår ett möte 
med V-sektionens styrelse, sedan att BIIF lägger en motion till 
sektionens höstterminsmöte. 

 
§ 302 
RUB-samråd Elin har mejlat ut info inför hennes möte med RUB i 

december, lätt diskussion förs om punkterna nu. Punkten tas 
upp för vidare diskussion framöver.  
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§ 303 
Övrigt Inget under övrigt idag. 
 
§ 304    
Beslutssummering  V-arité får går på Höstfesten i mån av plats. 
 
§ 305 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 2019-10-09 kl. 12:10 i BIIF-rummet.  
 
 
§ 306 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebba Johnsson, ordförande  Ellen Rubinstein, sekreterare 
   

Gustaf Zetterberg, justerare  Elin Oscarsson, justerare 
 


