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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-02-14 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

Ordf. Jakob Kullmann 
Sekr. Fanny Selin 
Denise Pettersson 
Elin Pettersson 
Johan Karlelid 
Maja Wilhelmsson 
Tomas Mo 
Gabriel Larsson 
Jonas Larsson 

 
 
 
§ 1 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 
Justeringspersoner  Beslut: Denise Pettersson och Gabriel Larsson 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         Ordförande  

Jakob har firmatecknat tillsammans med Gabriel. Han har även     
haft individuella möten med de flesta i styrelsen vilket ska 
fortsättas i veckan. Med tanke på att L-tek lades ner har det 
varit lite jobb med V-styret för godkännande och så vidare. 
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Det har diskuterats vad som kommer hända med 
brandmästaren och lantmästaren. Jakob har även mailat 
BRINN om filmen vi eventuellt ska göra tillsammans. 

   
    Sekreterare  

Fanny har skrivit kallelsen och skickat ut till dagens möte. 
Hon har dessutom köpt papper till skrivaren. 

   
    Kassör  

Gabriel har kassörat. Förra veckans fakturor är klara men 
han har inte gjort de sista då han varit sjuk. Gabriel har även  
firmatecknat tillsammans med Jakob.  

   
    Studierådsordförande  

Maja har varit på programledningsmöte då enkäten efter 
brandmanna-praktiken återigen diskuterades och de kom fram 
till att detta helt kommer ligga på programledningen och inte  
på BIIF. Det påpekades också att vi borde inkludera Master of  
Disaster-studenterna mer. Maja har även planerat inför de 
eventuellt kommande studiekvällarna i mekanik. 

   
    Sexmästare 

Johan har tillsammans med Denise bokat in en  
lunchpresentation den 22/2. De har även bjudit in Willis  
Tower Watson som kommer och håller i en kvällsföreläsning  
den 25/4. Johan hoppas på att tillsammans med brandsex  
kunna börja planera skiphtet snart.  

 
PR-chef  
Jonas har fixat våra pikéer som förhoppningsvis kommer nästa 
vecka. Hoodiesarna börjar tryckas så fort Denise får klartecken 
från Brandgruppen som sponsrar dessa. Jonas fotograferade 
oss igår. Han har haft både kickoff och möte med PR-gruppen. 
Rasmus och Hanna ska hälsa på sina gamla gymnasieskolor 
och berätta om brandingenjörsprogrammet. 

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har tillsammans med Johan arbetat med både den 
kommande lunchpresentationen med räddningstjänst och 
kvällsföreläsningen med Willis Tower Watson. Hon har även 
varit i kontakt med Johan och diskuterat hur de ska arbeta 
under framtidens lunch- och kvällspresentationer. Denise har 
haft möte med AMK-gruppen och kommer ha ännu ett möte 
med dessa då även den föregående AMK-gruppen kommer 
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vara med. Möte angående tips och planering inför 
Stockholmsresan. 

 
Sportbas  
Elin har haft kickoff med sportrådet tillsammans med PR-
gruppen. Detta uppskattades verkligen och de hade väldigt 
roligt. Hon ska ha möte med sportrådet imorgon om hur det 
kommande året kommer se ut. De har även tagit på sig att fixa 
lekar till skiphtet. 

 
Webbi  
Tomas har kokat kaffe. Han har även snackat lite med Stefan 
om bastutillgång och så vidare. Dessutom har han ändrat ett 
lösenord på en student som inte kunde logga in på hemsidan. 
Han kommer att uppdatera hemsidan i veckan med våra 
nytagna bilder. 

 
§ 8 
Beslut till följd av information   Inga beslut till följd av information. 
  
§ 9 
Film Jakob berättar att Nils vill göra två till tre kortfilmer om 

programmet men vi skulle behöva boka in ett möte med 
honom för att få mer information och detaljer kring detta. Han 
har även varit i kontakt med BRINN som i sin tur varit i 
kontakt med Briab som vill göra en film tillsammans om 
brandingenjörsyrket i stort. Dock kommer det ta tid och 
troligen ej vara klar innan ansökan stänger i vår. Om vi ska 
göra en egen film håller alla med om att det förmodligen blir 
för stor arbetsbörda då vi behöver vara klara inom två till tre 
veckor. Tomas undrar vad vi i så fall skulle filma och idéer som 
att åka till Revinge, visa CFD-simuleringar och att visa 
brandlabbet föreslås. Jonas påpekar att vi kunde försöka 
sponsra på Facebook för att synas mer under valperioden. 

 
Beslut: Jakob mailar Nils om filmen för att kunna boka in ett 
möte och få mer information. 

 
§ 10 
BIIF-skiphte 

Den stora frågan är budgeten. 3600kr kommer att gå till att 
hyra stugan. Förra året fick alla funktionärer ta sig ut till Skanör 
på egen hand men vi tycker att det är roligare och smidigare 
om alla åker dit tillsammans. Att hyra buss kostar runt 3000kr 
enkel väg. Om vi tar en anmälningsavgift på 60kr per person 
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och räknar med att bli 60 personer har vi totalt 11600kr som 
budget. Lite beroende på vad bussen kommer kosta kan vi 
fastställa matbudgeten. Elin hör av sig till några bussbolag och 
jämför priser så kan vi sedan spika matbudgeten. Stugan måste 
lämnas städad och fin klockan tolv på söndagen. Vi tänker 
därför att bussen lämnar LTH vid tre på lördagen och beger sig 
tillbaka klockan tio dagen efter. Jakob gör ett formulär till alla 
funktionärer och sista anmälningsdag är tisdagskväll nästa 
vecka. Detaljplanering gör vi nästa vecka. Ett Facebook-
evenemang vore också bra. V-bilen är bokad under hela 
helgen. 
Beslut: Elin kollar bussar. Jakob gör ett anmälningsformulär 
och skickar ut. Jonas fixar ett Facebook-evenemang. 

 
§ 11 
informationsmöte 20/2 Denise har bokat lokal V:B. Tanken är att vi ska presentera oss 

själva och berätta om förändringen i sektionsuppbyggnaden nu 
när L-tek läggs ner. L-event kommer att skrivas in i stadgarna. 
Vi vill ge ut information om att detta inte kommer att påverka 
BIIF till medlemmarna. Jakobs post som brandmästare 
kommer försvinna ur V-styret så den enda länk vi egentligen 
kommer ha kvar till sektionen är studierådsordförande. 
Ordförande i BIIF kommer dock alltid vara adjungerande på 
sektionens styrelsemöten. Detta informationsmöte kommer var 
i max 45 minuter. Vi kommer att bjuda på kaffe och kaka efter 
mötet och samtidigt ha lite mingel då man kanske inte vill ställa 
alla frågor inför alla närvarande. Maja påpekar att vi alla borde 
vara eniga och ha koll på vad som kommer sägas under mötet. 
Då föreslås det att Jakob ska skapa och skicka ut ett dokument 
med punkter som vi sedan kan kommentera i. Detta kommer 
han göra efter att han pratat med Susanna. 
Beslut: Johan köper kakor. Jakob fixar kaffe. Jakob fixar även 
ett dokument om vad som ska tas upp och sägas under mötet. 

 
§ 12  
Ouveraller Jonas meddelar att vi har många ouveraller men att vi dock 

saknas lite storlekar. Dessa borde beställas nu inför nollningen. 
Jakob förestår att vi skulle kunna byta leverantör eller möjligen 
göra loggan svart-vit för att vår ouverall inte ska kosta mer än 
alla andras. Vi ettor upplevde dock inte att det uppfattades så 
dyrt när vi köpte i höstas. Det föreslås att vi istället för att 
sänka priset kan försöka informera om ouverallen tidigare för 
nollorna. Detta så de inte känner sig tvungna att ge mycket 
pengar för något redan första dagen som de inte riktigt vet vad 
det är. Jonas tycker att vi i alla fall ska fortsätta att beställa 
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ouverallerna själva så att detta inte hamnar under kåren, då 
försvinner kanske traditionen att de är ”brandsäkra”. Vi 
fortsätter med samma logga i färg och försöker sälja ut de 
exemplar vi har.  
Beslut: Fortsätter att beställa ouvvar från samma leverantör 
som förra året och meddelar nästa styrelse att titta på icke-färg-
tryck. 

 
§ 13 
Övrigt Vi har planerat att hänga en kväll vi i styrelsen och diskutera 

framtiden så Jakob kommer lägga ut en omröstning om detta. 
Då ska vi gå igenom budgeten och prata om lite större frågor 
och vårt arbetssätt runt dessa. Vi hade planerat att stå i caféet 
den 20/2 men det visar sig att dagen inte passar så bra. Vi ska 
titta på fler datum. Jonas vill fixa hemsidan och önskar att få 
köpa ett tema för cirka 40 dollar. Maja undrar var kickoff-
pengarna till hennes utskott är. Hennes budget ligger helt 
under sektionen nu men Gabriel meddelar att vi har 200kr per 
person till kickoff till alla utskott. Gabriel behöver köpa en 
konteringsstämpel till bokföringen som kostar 800-900kr enligt 
Karl-Magnus. Jonas tycker vi borde göra Facebook-evenemang 
inför lunchpresentationen så att ingen missar detta. Risken är 
att folk kanske tror att anmälan sker på eventet och inte 
använder anmälningslänken. Vi testar detta. 
Beslut: Jonas och Gabriel får fria tyglar kring hemsidan så den 
blir så bra som möjligt. Om Gabriel behöver denna stämpel så 
godkänner vi att han köper det. Jonas testar att göra ett 
Facebook-evenemang inför nästa lunchpresentation.  

 
§ 14 
Beslutssummering  Jakob mailar Nils om filmen för att kunna boka in ett möte 

och få mer information. Elin kollar bussar, Jakob gör ett 
anmälningsformulär och skickar ut och Jonas fixar ett 
Facebook-evenemang till skiphtet. Johan köper kakor, Jakob 
fixar kaffe och ett dokument om vad som ska tas upp och 
sägas under informationsmötet. Vi fortsätter att beställa ouvvar 
från samma leverantör som förra året och meddelar nästa 
styrelse att titta på icke-färg-tryck. Jonas och Gabriel får fria 
tyglar kring hemsidan så den blir så bra som möjligt. Om 
Gabriel behöver en konteringsstämpel så godkänner vi att han 
köper det. Jonas testar att göra ett Facebook-evenemang inför 
nästa lunchpresentation. 

 
§ 15 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 21/2 12:10 i styret.  
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§ 16 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Denise Pettersson, justerare  Gabriel Larsson, justerare 
 


