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Beslutande

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

§ 355
OFMÖ
§ 356
Justeringspersoner
§ 357
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Gustaf Zetterberg och Wilma Klemedsson väljs till
att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.

§ 358
Dagordning

Beslut: Dagordningen godkänds i föreliggande skick.

§ 359
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är nästan justerat och klart.

§ 360
Beslutsuppföljning

Inga beslut togs under föregående möte.

§ 361
Information

Ordförande
Ebba har bokat tackfest för de som jobbar på Höstfesten till
dem 29:e januari på Västgötanation. Styrelseskiphte är
preliminär bokat till den 1-2:e februari. Gravering av
kopparbrandsprutan och riskvågen är klara. Ebba mejlar med
Carola angående bidrag från Brandteknik till BRINN:s besök i
Lund. Ebba har även ordnat förköp och gästleg till BRINN:s

SID 1(3)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
styrelse under deras besök i Lund.
Sekreterare
Ellen har arbetat med protokoll för föregående möte
samt skrivit och skickat ut kallelse inför detta möte. Hon har
även skrivit och skickat ut kallelse inför Höstterminsmötet.
Studierådsordförande
Gustaf har justerat protokoll. Han har anordnat studiekväll och
frågat om Studierådet har möjlighet att hjälpa till med
förberedelserna för branschdagen under onsdagskvällen.
Gustaf har haft kontakt med Johan Dahl angående filmning
och klippning av hemligt projekt.
Informationschef
Elin har arbetat mycket med PR och därmed varit aktiv på
BIIF:s sociala medier. Elin har även skapat plansch till
höstterminsmötet.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har arbetat mycket inför branschdagen och råddat med
AMK-gruppen.
Sportbas
Hanna har satt sista datum på Innebrandyn. Hon har hämtat
dammsugare till branschdagen och frågat om Sportrådet kan
hjälpa till under onsdagens förberedelser för branschdagen.
Sexmästare
Wilma har arbetat inför Branschdagen och Höstfesten. Hon
har även hängt med Brandsex.
§ 362
Sweatshirts

§ 363
Höstfesten

Kommit in många förfrågningar om att köpa de sweatshirts
som delades ut som funktionärstack i våras. Elin kommer när
det lugnat ner sig lägga ut ett formulär så att medlemmar kan
köpa en sweatshirt om de vill.
Wilma berättar lite om uppdraget dekoration och vad hon vill
ha hjälp med inför Höstfesten. Siri och Gustaf kommer hjälpa
Wilma med dekoration, både inhandling och pyntande.
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§ 364
Innebrandy

Hanna informerar om hur många lag som anmält sig till
Innebrandyn. Hon tar även upp frågan om förköp och hur
man ska ordna det. Ebba tar på sig inskaffandet av förköp efter
att lagen betalat för sina förköp.

§ 365
Övrigt

Mat Höstterminsmöte
Ebba har räknat på budgeten för mat inför Höstterminsmötet
och lägger fram förslag om att erbjuda både sushi och pizza.
Ebba tar på sig att ansvara för maten till HT-mötet.

§ 366
Beslutssummering

Inga besluts togs under mötet.

§ 367
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-11-14 12:10 i BIIF-rummet.

§ 368
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Gustaf Zetterberg, justerare

Wilma Klemedsson, justerare
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