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Datum

2019-12-11

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 429
OFMÖ
§ 430
Justeringspersoner
§ 431
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Gustaf Zetterberg och Wilma Klemedsson väljs till
att jämte ordförande justera mötets protokoll.
BIIF20, Rasmus Sandgren, Simon Andersson, Björn Gärskog,
Annie Johansson, Sofie Hellsten, Daniel Bergstedt, Lisa
Spennare och Alexander Dreveros.

§ 432
Dagordning

Beslut: Dagordningen godkänds i föreliggande skick.

§ 433
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är inte justerat och klart.

§ 434
Beslutsuppföljning

Inga beslut togs under föregående möte.

§ 435
Information

Ordförande
Ebba har arbetat med sitt testamente till sin efterträdare. Ebba
har bokat kursgården Lillsjödal inför storskiphte då det är
osäkert om den tidigare bokade kursgården renoveras eller ej
under önskade datum. Ebba har även varit på V-sektionens
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styrelsemöte.
Sekreterare
Ellen har arbetat med protokoll från föregående möte
samt skrivit och skickat ut kallelse inför detta möte. Hon har
även arbetat med protokollet från HT-mötet. Ellen har
även börjat kika på sitt testamente till sin efterträdare.
Kassör
Karin har undersökt ekonomin och fakturorna kring BTRpuben. Karin har även försökt beräkna årets slutresultat och
förberett inför sin efterträdare.
Studierådsordförande
Gustaf har haft möte med studierådet. Han har varit på SRXmöte på kåren där de bland annat pratade om planerna med att
flytta campus i framtiden. Gustaf har även fyllt
studentplatserna i programledningen och institutionsstyrelsen.
Informationschef
Elin har pratat film med Rasmus och Ebba. Elin har fixat med
julkorten och bett om hjälp från Siri och Ebba om att granska
mottagarlistan. Elin har även kvarglömda saker och städat
förrådet tillsammans med Wilma.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har haft avslutningsmöte med AMK-gruppen för att
sammanställa ett gemensamt testamente till sina efterträdare.
Siri har färdigställt sitt branschdagstestamente till nästa AMK.
Sexmästare
Wilma har städat förrådet med Elin och fixat inför lunch- och
kvällspresentationen på torsdag. Hon har även arbetat med
överlämningen för Brandsex.
§ 436
Periodiseringsfond

Karin informerar om periodiseringsfonden. Hon lägger fram
förlaget om att om föreningen går med positiva siffror i år ska
hela överskottet läggas in i periodiseringsfond.
Beslut: Det plusresultatet som föreningen går med i år, dock
max 50 000 kr, läggs in i periodiseringsfonden.
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§ 437
Körning med V-bilen

§ 438
Kvarglömda kläder

§ 439
Gemensamt testamente

§ 440
Mat till nya Brandsex

§ 441
Övrigt

BIIF19 lägger fram som förslag till BIIF20 att skapa en egen
logg med datum och syfte för körning med V-bil i sin
styrelsedrive. Detta för att själva ha koll på när de använt bilen
och till vilket syfte för att underlätta vid bokföring.
Elin lägger fram frågan om vad som ska göras med de
kvarglömda kläderna. Förslag är att spara alla kvarglömda
masker i en utklädningslåda i BIIF-förrådet. De kläder som
inte hämnas kommer lämnas på Erikshjälpen och de som inte
är hela lämnas in på tygåtervinning.
Ebba tar upp frågan om att skriva gemensamt testamente,
Ebba och Ellen ansvarar för detta. Hanna får förfrågan om att
vara med.
Fråga kommer upp om att göra ett frånsteg från Budgeten för
att utfodra Brandsex20 under torsdagens kvällspresentation.
Då det bara är 20 anmälda anser styrelsen det vara icke
försvarbart att fakturera företaget för mat för dubbla antalet
jobbare. BIIF kommer därmed att stå för kostnaden för 6
jobbarmiddagar för Brandsex 20.
Beslut: Köpa jobbarmat till Brandsex 20.

Sponsring

Elin har fått förfrågan från ett företag om man kan sponsra
studenternas overaller. Elin har bollat över denna fråga till
sponsringsansvarig i phöset. Det diskuteras lite ideer och roliga
förslag till sponsring och hur företag kan synas, till exempel
kaffekoppar tillsammans med kaffekort.

Hemsidor

Elin informerar om hemsidorna. Elin har pratat med Vsektionens informationschef om att återigen lägga in
information om BIIF på deras hemsida. Elin uppmanar därför
till att BIIF20 tar en gruppbild och skickar denna till
informationschefen på V-sektionen så de kan uppdatera
hemsidan.
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Lophtet

Ebba informerar om att larmet gick på Lophtet i samband med
Höstfesten. BIIF står för kostnaden av att larmet gått, men Msektionen betalade bokningen av lokalen.
§ 442
Beslutssummering

Det plusresultatet som föreningen går med i år, dock max
50 000 kr, läggs in i periodiseringsfonden.
Köpa jobbarmat till Brandsex 20.

§ 443
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-12-18 12:10 i BIIF-et.

§ 444
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Gustaf Zetterberg, justerare

Wilma Klemedsson, justerare
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