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Beslutande

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

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Gustaf Zetterberg och Karin Abrahamsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Sittande styrelsens första möte.

§6
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§7
Information

Hela Styrelsen
Styrelsen har haft ett inledande diskussionsmöte.
Ordförande
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Ebba har gått igenom hur möten skall gå till. Hon har haft
möte med Håkan angående söktrycket på
brandingenjörsprogrammet och haft möte med Christina
Glans angående skrivbordssituationen.
Sekreterare
Ellen har skrivit kallelsen och skickat ut till dagens möte.
Hon har dessutom läst igenom stadgar och reglemente.
Kassör
Karin har betalat fakturor, bokfört och allmänt kassörat.
Hon har även undersökt budgeten och frågan angående inköp
av en ny soffa.
Studierådsordförande
Gustaf har mejlat och varit på diverse möten. Han har även
censurerat CEQ:er.
Sexmästare
Wilma har varit på alkoholutbildning. Hon har även börjat
förbereda och planera inför kommande presentationer.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har bokat in presentationer för våren och mejlat med
företag. Hon har bokat buss till Briabs kvällspresentation den
24 januari. Siri har även arbetat med anmälningar till
presentationerna samt mejlat angående sponsorer till huvtröja.
Sportbas
Hanna har mejlat mycket. Hon kikar även på att försöka
anordna CrossFit.
§8
Vice Ordförande

§9
BIIF-skiphte

Diskussion angående om hur vidare sekreterare eller kassör bör
ha denna post.
Beslut: Ellen Rubinstein väljs in som vice ordförande för
styrelsen 2019.

Styrelsen 2019 kommer överens om att ha ett separat
diskussionsmöte 5 februari angående Storskiphtet.
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§ 10
Vakanta Poster

§ 11
Städschema till BIIF:et
§ 12
FIRE Stipendium

§ 13
Kvittoregistrering
§ 14
Övrigt

Diskussion angående tillsättning av styrelseposten
Informationschef. Styrelsen anser att ett inval vid extrainsatt
möte 6 februari på lunchen är den mest passande metoden
utifrån ett objektivt perspektiv. En ansökan har kommit
inkommit till PR-nisse och en har kommit in till revisor.
SVEBRING fortsatt vakant.
Beslut: Extrainsatt möte den 6 februari för inval av
styrelseposten Informationsansvarig. Fanny Selin väljs in som
revisor 2019, Tomas Mo väljs in som PR-nisse 2019. Styrelsen
beslutar att utlysa SVEBRING igen.
Ebba har skapat ett städschema på Google Drive för styrelsen
2019. Lokalservice städar golvet om det är fritt.
Ebba har fått en mejlförfrågan angående eventuellt stipendium
från företag. Diskussion angående hur man skall hantera
förfrågningar om nya stipendier och vilka rutiner man i sådana
fall behöver ha.
Beslut: Gustaf och Karin undersöker hantering av stipendium.
Karin informerar styrelsen angående hur vi skall registrera
kvitton för privata utgifter för BIIF.

Tyg ovve. Hanna tar upp frågan om tyg till ovven. Hon kikar

på detta och lägger fram förslag till styrelsen.
Skugga en student. Siri lägger fram förslag om att lägga in en
direktlänk på BIIFs hemsida angående ”skugga en student, där
man direkt ska kunna mejla till en i styrelsen sin förfrågan.
Detta efter inkommen förfrågan angående skuggning till
Gustaf och för att undvika långdragen process via det stora
organet vid LTH. Ebba undersöker detta.
Erasmus studenterna. Ebba tar upp förslag om att vi skulle
kunna göra något med Erasmus studenterna, styrelsen är
positiv och Ebba undersöker detta med deras ansvariga.
§ 15
Beslutssummering

Ellen Rubinstein väljs in som Vice Ordförande 2019.
Extrainsatt möte den 6 februari för inval av styrelseposten
Informationsansvarig. Fanny Selin väljs in som revisor 2019,
Tomas Mo väljs in som PR-nisse 2019. Styrelsen beslutar att
utlysa SVEBRING igen. Gustaf och Karin undersöker
hantering av stipendium från företag.
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§ 16
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 31/1 12:10 i BIIF:et.

§ 17
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johansson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Gustaf Zetteberg, justerare

Karin Abrahamsson, justerare
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