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Beslutande

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

§ 307
OFMÖ
§ 308
Justeringspersoner
§ 309
Adjungeringar

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

§ 310
Dagordning

Beslut: Dagordningen godkänds i föreliggande skick.

§ 311
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 312
Beslutsuppföljning

V-arite får går på Höstfesten i mån av plats.

§ 313
Information

Ordförande
Ebba har fortsatt undersöka situationen med kaffetermosen.
Ebba har även hämtat och delat ut mackor tillsammans med
Gustaf under RUB-infon. Hon har varit på möte med Silvia på
brandteknik angående SFEA student chapter, och på möte
med Håkan på brandteknik angående sponsring inför BRINN:s
besök.
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Sekreterare
Ellen har arbetat med protokoll för föregående möte
samt skrivit och skickat ut kallelse inför detta mötet. Ellen har
även varit på spexmöte inför Höstfesten.
Kassör
Karin har bokfört och betalt fakturor. Hon har även fortsatt
jobba med periodiseringen och budgeten. Karin har även varit
med på spexmöte inför höstfest och bakat inför
sektionssafarit.
Studierådsordförande
Gustaf har varit på spexmöte inför höstfesten. Han har
representerat BIIF på V-dagen. Gustaf har hämtat ut och delat
ut mackor under RUB-infon tillsammans med Ebba. Han tog i
måndags emot BIIF:s nya skrivare.
Informationschef
Elin har sålt tygmärken tillsammans med Infogruppen under
Märkespickniken. Hon har uppdaterat BIIF:s instagram. Hon
har återkopplat till Daniel Cederholm angående RUB-infon.
Elin har även varit på spexmöte inför Höstfesten och bakat
inför sektionssafari. Förfrågan har kommit in till Elin angående
extra marknadsföring av företag inför branschdagen, vilket
styrelsen diskuterar.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har släppt kontaktannonser inför Branschdagen. Siri har
även släppt anmälan till nästa kvällspresentation. Hon har
dessutom arbetat med förberedelser inför Branschdagen.
Sportbas
Hanna har drejning ikväll och har mejlat mycket med ansvariga
inför detta och skickat ut påminnelse till de som anmält sig.
Hon har även medverkat på V-dagen.
§ 314
Beslut till följd av informationen
§ 315
Kaffetermos

Beslut: BIIF marknadsför inte företag extra inför
branschdagen.
Den gamla kaffetermosen är lagad och kommer att behövas
hämtas på Snabbgross i Malmö och i samband kommer den
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nya återlämnas. Förslag är att man tar det nästa gång som
styrelsen ska handla på Snabbgross eller i samband med
gravering av kopparsprutan.
§ 316
Periodiseringsfond

§ 317
Ommöblering BIIF-rummet

§ 318
SFPE student chapter

§ 319
Städning
§ 320
Övrigt

Karin har fortsatt undersöka periodiseringsfond och
informerar att man kan lägga till så att målsumman för varje år
kommer att kunna ändras. Förslag är att vi lägger in så att
denna kan ändras på ett medlemsmöte genom en proposition.
På grund av att den nya skrivaren är större än den gamla tar
Elin upp förslag om att byta plats på ena hyllan och soffan för
att få plats med skrivaren på hyllan. Styrelsen tycker det låter
bra.

Ebba informerar vad Silvia berättat för henne angående den
internationella organisationen SFPE. Fråga har kommit från
Brandteknik om hur vida BIIF vill gå med i organisationen.
Påminnelse att städschema finns på whiteboardtavlan och att
vi alla måste hjälpas åt med att hålla ordning.
Sektionssafari
Ebba, Ellen, Elin och Karin bakar inför sektionssafarit. På
lunchen står BIIF i foaljén och går på puben på kvällen.
Lorentz Brännström mejlar ut information och
nomineringsdokument inför sektionssafarit.

§ 321
Beslutssummering

BIIF marknadsför inte företag extra inför branschdagen.

§ 322
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-10-17 12:10 i BIIF-rummet.

§ 323
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Karin Abrahamsson, justerare

Hanna Sandström, justerare
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