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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-04-25

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

§ 116
OFMÖ
§ 117
Justeringspersoner
§ 118
Adjungeringar

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

§ 119
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 120
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-04-18 är justerat och godkänt.

§ 121
Beslutsuppföljning

Angående Daniels tack se § 123.
Jakob ska skriva under för stugan till kursgården.
Vi lägger brandlanet på is tillsvidare.
Johan fixade pizza till VT-mötet, Jakob var mötesordförande,
Fanny var sekreterare och Maja och Elin var justeringspersoner
och rösträknare.
Framtidsgruppen diskuterar vi i § 124.
Johan ska kolla upp vem som ska dra i och fixa BTR-puben.
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§ 122
Information

Hela styret
Vi har allihopa haft vårterminsmöte för våra medlemmar. En
stor del av oss (Maja, Fanny, Elin, Jonas, Tomas och Johan)
har dessutom bokat resa till Luleå för att hälsa på BRINN.
Ordförande
Jakob har mailat lite och haft en hel del fix med V-sektionens
styrelse inför deras vårterminsmöte. Han har även fixat inför
vårt eget vårterminsmöte och varit mötesordförande.
Dessutom har han haft kontakt med RUBarna som ska komma
till kursgården under vecka noll.
Sekreterare
Fanny har justerat protokoll från förra veckan och skrivit
veckans kallelse. Hon har även jobbat lite extra inför
vårterminsmötet.
Kassör
Gabriel har jobbat med årets budget inför vårterminsmötet och
kassörat. Han lägger även till att ekonomin ser bra ut.
Studierådsordförande
Maja har varit på institutionsmöte och delat ut pris till årets
lärare. Hon har även fixat CEQ-priser. Dessutom har hon haft
Speak-up days med Kåren och möte med de andra studieråden
på sektionen.
Sexmästare
Johan serverade mat tillsammans med brandsex på förra
veckans lunchpresentation och ska även fixa maten inför
kvällens presentation. I helgen lagade de mat på
halvtidssittningen för Bi16. Johan har också kollat på inredning
till styrelserummet.
PR-chef
Jonas har arbetat med affischer till fotbollsturneringen och till
Daniels tack. Han har även arbetat vidare med muggarna som
vi i styrelsen önskat.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har påmint våra medlemmar om att anmäla sig till
kvällspresentationen senare idag och funderat lite kring vad
Säkerhetspartner skulle vilja sponsra oss med.
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Sportbas
Elin har planerat och skickat ut info om vår kommande
fotbollsturnering på Smörlyckan.
Webbi
Tomas har kikat lite på bussbokning till kursgården.
§ 123
Daniels tack

§ 124
Framtidsgruppen

Fanny har skickat ut mail till alla medlemmar med
anmälningslänk. Det bådar gott då många redan har anmält sig.
Jakob ska skicka ut till programledningen och meddela Daniel
att han får bjuda med sin familj. Elin ska fixa present till Daniel
och lite förslag på vad det kan vara är att trycka upp ett foto,
en BIIF-medalj och kanske göra honom till hedersmedlem.
Jonas ska göra ett evenemang på Facebook. Vi tänker att vi
borde köpa ett kubb-spel som vi kan använda under kvällen.
Beslut: Vi köper ett kubb-spel.
Vi har bokat in ett nytt möte med Framtidsgruppen den 14/5
klockan 17.00. Innan dess vill vi ha ett möte inom styrelsen för
att diskutera var vi står.
Till mötet vill vi ha med oss ett genomtänkt material då vi
staplat upp viktiga punkter både utifrån styrelse- och
medlemsperspektiv. För oss är höstfesten, kursgården, att
kunna styra över vår egen ekonomi, näringslivet och att
företagen ser oss på vår fantastiska arbetsmarknad viktigt samt
RUBarna. Dessutom är gemenskapen, familjekänslan och
sammanhållningen väldigt viktig och inte minst vecka noll som
är grunden till mycket av detta.
Vi tänker att det är bra om vi får reda på vad som är viktigt för
våra medlemmar. Därför ska Jakob göra ett Google docs där
var och en kan skriva i själva.
Många i styrelsen tycker även att det var ett steg tillbaka när det
togs bort att tillexempel sportbasen i BIIF även är med i Aktu
och Sexmästaren i BIIF även är med i sektionens sexmästeri.
Detta gör att utskotten inte kan samarbeta lika bra men kan
kanske lösas med ”utskottsmöten”. Obalansen i det
ekonomiska går att lösa genom att betala en ”hyra” till
sektionen som vi har diskuterat tidigare.
Beslut: Vi har möte med Framtidsgruppen den 14/5 klockan
17.00. Jakob fixar en enkät som vi ger feedback till innan den
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skickas ut. Materialet vi får in genom enkäten tar vi med oss till
mötet.
§ 125
Spex Luleå

§ 126
Övrigt

§ 127
Beslutssummering

Vi borde köpa en present som vi kan ha med oss upp och ge
till BRINN. En present för runt 300kr låter rimligt.
Dessutom ska vi spexa under sittningen som vi behöver
planera. En tanke är att göra en film som förstaspex och sedan
sjunga en riktigt skånsk snapsvisa och bjuder på Skåne Akvavit
som andraspex. På nästa veckas möte diskuterar vi vad för
viktiga punkter vi har att ta upp med BRINN.
Beslut: Jonas är spexansvarig och Tomas är ansvarig för
presenten. På nästa veckas möte tar vi upp viktiga punkter som
vi tar med oss upp.
Denise har skickat ett mail till Säkerhetsgruppen att de kan
sponsra jackor till oss med deras tryck på då de inte ville
sponsra till en högtalare.
Jakob säger att Manne har frågat vem som i styrelsen som har
kontakt med SveBRing. Han undrar då antalet sökande till
brandingenjörsutbildningen har minskat i år igen. Vi tycker att
något verkligen behöver göras och detta kommer vi lyfta i
Luleå. För att marknadsföra oss bättre till hösten tänker vi att
vi kanske kan åka till några gymnasiemässor. Maja ska ta upp
detta på nästa möte med programledningen. Vi känner att de
borde vilja driva frågan lika mycket som vi.
Med tanke på att vi valde att skjuta på ceremonin då BIIF17
skulle få sina medaljer tills efter skiphtet så måste vi ta tag i det
nu. Vi tänker att vi kunde bjudit på en vinkväll som
”inflyttningsfest” efter att vi rustat upp styrelserummet. Jonas
och Fanny har ansvar för detta.
Beslut: Maja tar upp minskning i antalet sökande med
programledningen. Jonas och Fanny är ansvariga för att
ceremonin för BIIF17 blir av.
Vi köper ett kubb-spel innan Daniels tack.
Vi har möte med Framtidsgruppen den 14/5 klockan 17.00
och Jakob fixar en enkät som vi ger feedback till innan den
skickas ut. Materialet vi får in genom enkäten tar vi med oss till
mötet.
Jonas är spexansvarig och Tomas är ansvarig för presenten till
Luleå. På nästa veckas möte tar vi upp viktiga punkter som vi
tar med oss upp.
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Maja tar upp minskning i antalet sökande med
programledningen. Jonas och Fanny är ansvariga för att
ceremonin för BIIF17 blir av.
§ 128
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2/5 12:10 i styret.

§ 129
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Elin Pettersson, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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