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Beslutande

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

§ 68
OFMÖ
§ 69
Justeringspersoner
§ 70
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Denise Pettersson och Elin Pettersson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.

§ 71
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 72
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-03-07 är justerat och godkänt.

§ 73
Beslutsuppföljning

Jakob har skrivit städschema och skrivit ihop ett underlag inför
mötet med Framtidsgruppen. Tomas och Fanny har mailat
vidare nationer angående BIIF-sittningen. Vi har bjudit på
tentafika som Jakob och Gabriel drog i och Jonas informerade
om detta på Facebook. Fanny har pratat med Vicktor angående
protokollen som saknas på hemsidan.
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§ 74
Information

Hela styret
Förra veckan var det tentaperiod då BIIF bjöd på fika. Denna
veckan har vi haft kickoff i styrelsen och varit på möte med
Framtidsguppen.
Ordförande
Jakob har mailat med brinn och programledningen. Han har
även gjort ett städschema till BIIFet.
Sekreterare
Fanny har mailat nationer angående BIIF-sittningen och har
bokat Göteborgs den 18/4. Hon har även fixat med protokoll
och dagordning.
Kassör
Gabriel har kassörat.
Studierådsordförande
Maja har mailat Bi15 och Rh16 så att de kan börja nominera
årets lärare. Hon har även pratat med Bengt Dahlgren som ska
sponsra den tårta som ges till den klassen med högst
svarsfrekvens på CEQ-rapporterna. Igår var hon på
programledningsmöte där det sades att det valts en ny
programledare och att önskelistan som gjorts tillsammans med
Luleå till brandmannapraktiken är färdig. Det påpekades även
att vi behöver inkludera Master of Disaster-studenterna mer.
Maja har även fyllt i den blanketten om evenemang i V-huset
inför studiekvällen på måndag.
Sexmästare
Johan har fått ett tillstånd godkänt vilket var en smidig process.
Han har även fått en ny blankett som ska fyllas i varje gång vi
har ett event i V-huset.
PR-chef
Jonas har fixat planscher till nästa veckas påskmys och hämtat
våra fina hoodies.
Arbetsmarknadskontakt
Denise var med på besöket på Sweco i måndags och har även
jobbat med att ta fram feedback angående detta. Hon har
hjälpt Kim med BIV-konferensen och grejat med en
lunchpresentation i maj. AMK-gruppen har börjat jobba med
stockholmsresan.
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Sportbas
Elin har mailat ut info om skidresan med BRINN. Hon har
även fixat inför självförsvarskursen som hålls ikväll
tillsammans med Elsa.
Webbi
Tomas har försökt fixa en kickoff för hans utskott men det är
svårt att hitta ett passande datum. Han har även krånglat lite
med bilagan som ska upp på hemsidan.
§ 75
Beslut till följd av information
§ 76
Påskmys

§ 77
Avsked för Daniel
§ 78
Mötet med framtidsgruppen

§ 79
Luleåresa

Beslut: Inga beslut togs till följd av information.
Den 27/3 17.15 ska vi ha påskmys i caféet. Jakob fyller i och
lämnar blanketten som måste fyllas i innan ett evenemang i Vhuset. Johan tar ansvar för inköpslista och så handlar vi detta
gemensamt innan klockan 15.00 samma dag. Vi ska bjuda på
ett hederligt påskbord med godis därtill. Vi har 4000kr i budget
och räknar med att bli runt 80pers. Elin fixar ett quiz med
blandat tema. Vårt förstapris är ett stort påskägg med lyxgodis
i.
Beslut: Johan ansvarar för käket och från 15.00 hjälper alla till
och fixar. Elin gör ett quiz.
Jakob meddelar att programledningen inte kommer hålla i
något avsked så vi håller vårt den 8/5.
Mötet kändes överlag bra men vi känner att vi behöver ha
ännu ett diskussionsmöte inom styrelsen så vi vet hur vi ska
bemöta detta. Det kom upp mycket från båda sidor som är värt
att diskutera. Målet med mötet var att vi skulle få lite mer kött
på benen kring diskussionen och det uppfylldes. Vi kommer
även skriva några rader om detta under ”Styrelsen rapporterar”
i kallelsen till VT-mötet.
Beslut: Vi ska ha ett diskussionsmöte inom styrelsen.
Elin meddelar först och främst att ingen har hört av sig
gällande skidresan med BRINN.
Angående helgen då vi i styrelsen hade tänkt hälsa på BRINN
och gå på en sittning har Johan kikat lite på flygresor och vad
helgen skulle kosta. Denise, Jakob och Gabriel kan
förmodligen inte den helgen men de ska kolla på de igen. Vi
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§ 80
Övrigt

§ 81
Beslutssummering

vill åka upp på fredagen och hem på söndagen. Då hinner vi ha
lite diskussioner med BRINN, se skolan och gå på sittningen.
Mer om upplägg och så vidare kommer Johan ut med snart när
BRINN hört av sig. Vi borde boka flyg snart så det inte blir så
dyrt.
Beslut: Johan har kontakt med BRINN och meddelar oss så
att vi kan boka så snart som möjligt. Jakob pratar med
programledningen.
Kallelsen till vårterminsmötet den 24/4 17.15 ska var ute på
måndag så detta fixar Fanny och Jakob innan dess. Jonas fixar
ett event på Facebook.
Jonas har kikat på koppar till oss i styret. Vi vill ha individuella
koppar men nackdelen är att det kostar mer. Jonas har mailat
Vistaprint om priser. Förra året fick alla funktionärer en mugg
och frågan är om vi vill göra något liknande i år? En tanke är
att istället ge alla funktionärer en medalj.
Elin undrar om hon kan ge två pikéer till sitt sportråd vilket vi
tycker är fullt rimligt.
Maja tar upp GDPR. Det är en lag som snart börjar gälla som
innebär att det är olagligt att spara personhandlingar. Följs inte
denna lag finns det risk för väldigt höga böter. Detta betyder
att vi måste radera alla listor efter våra events. Dock borde vi
kolla upp vad som gäller för oss och vi tänker att kåren borde
skicka ut riktlinjer.
Denise säger att Säkerhetspartner vill sponsra oss och vi
behöver ge förslag på hur. Några tankar om matlådor eller
muggar till alla funktionärer, ett event, spex på höstfesten,
kursgården dyker upp. Slutligen bestämmer vi oss för att det
bästa vore att köpa en högtalare med deras logga på. Den
kommer synas på många ställen under lång tid.
Gabriel frågar om budgetmötet vi ska ha. Det bestäms att vi
ska ha detta den 15/4 preliminärt 18.00.
Jonas påpekar att vi borde skicka ett foto till Brandgruppen då
vi har på oss våra hoodies som de sponsrat.
Beslut: Fanny och Jakob skriver kallelse till VT-mötet och
Jonas fixar ett evenemang på Facebook. Denise meddelar
Säkerhetspartner att vi vill att de sponsrar våran högtalare.
Budgetmötet kommer vi ha den 15/4.
Johan ansvarar för maten till påskmyset och från 15.00 hjälper
alla till och fixar. Elin gör ett quiz. Vi ska ha ett
diskussionsmöte inom styrelsen nu efter mötet med
Framtidsgruppen. Jakob lägger ut datum så väljer vi ett som
passar. Johan har kontakt med BRINN och meddelar oss så att
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vi kan boka resan upp så snart som möjligt. Jakob pratar med
programledningen om detta. Fanny och Jakob skriver kallelse
till VT-mötet och Jonas fixar ett evenemang på Facebook.
Denise meddelar Säkerhetspartner att vi vill att de sponsrar
våran högtalare. Budgetmötet kommer vi ha den 15/4.
§ 82
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28/3 12:10 i styret.

§ 83
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Denise Pettersson, justerare

Elin Pettersson, justerare
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