BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2019-12-05

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 413
OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 414
Val av mötessekreterare

Gustaf Zetterberg väljs till mötessekreterare.

§ 415
Justeringspersoner
§ 416
Adjungeringar

§ 417
Dagordning

Beslut: Hanna Sandström och Elin Oscarsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
BIIF20: Björn Gärskog, Simon Anderson, Sofie Hellsten,
Daniel Bergstedt, Annie Johansson, och
Alexander Dreveoros.
Beslut: Dagordning godkänns med ändringen att punkten
”Hassel & Co:s svar angående Höstfesten” tas bort.

§ 418
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är inte helt justerat och klart.

§ 419
Beslutsuppföljning

Annonserna delas ut enligt principen först till kvarn.

§ 420
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Information

Ordförande
Ebba har skrivit testamente, planerat tour de BIIF samt
undersökt vidare angående stuga till storskiphtet.
Kassör
Karin har gjort fortlöpande kassörsarbete.
Studierådsordförande
Gustaf har skrivit på sitt testamente till sin efterträdare samt
varit på programrådsmöte.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har gjort fortlöpande AMK-arbete
Sexmästare
Wilma har arbetat med alla kvitton efter Höstfesten.
Sportbas
Hanna har arbetat med fortlöpande Sportbas-arbetet.
Infochef
Elin har beställt sweatshirts och funktionärstack samt varit på
RUB-samråd.

§ 421
Julpubskaraokemys
§ 422
Mat i BIIF:et

Hanna ger allmän information om hur hon tänker att
evenemanget ska se ut och vad hon vill ha hjälp med.
Ebba har reflekterat lite över kylen och maten som sparas i
kylen. Styrelsen ska försöka städa upp i kylen och i BIIF-et så
ingen mat står framme.

§ 423
Uppdatering beskrivning styrelsepost online Elin informerar angående information av BIIF ska finnas på
V-sektionens hemsida. Hon har hört av sig till V-sektionens
Webmaster så detta ändras under nästa år. Styrelsen ska även
se över sin beskrivning på BIIF.se.

§ 424
Testamenten undergrupper

Ebba lägger fram förslag om att om man har undergrupper så
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ska man be dem att skriva ett gemensamt testamente.
§ 425
Övrigt

RUB-samråd

§ 426
Beslutssummering

Inga beslut togs under mötet.

§ 427
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-12-11 12:10 i BIIF:et.

§ 428
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Elin var på RUB-samråd i veckan och återberättar
sammanfattande de viktigaste punkter från mötet. Bland annat
handlade det om RUB-utbildningens framtid och utbildningens
kursinnehåll.

Ebba Johnsson, ordförande

Gustaf Zetterberg, mötessekreterare

Hanna Sandström, justerare

Elin Oscarsson, justerare
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