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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-09-05

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

§ 184
OFMÖ
§ 185
Justeringspersoner
§ 186
Adjungeringar

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

§ 187
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 188
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-05-23 är justerat och godkänt.

§ 189
Beslutsuppföljning
§ 190
Information

Allting inför v.0 bland annat presentationsfilm och kontakt
med programledningen fixades.
Hela styret
Sen det senaste styrelsemötet har vi i styrelsen haft en BIIFhelg för att snacka ihop oss inför v.0. Vi genomförde sedan
första veckan för de nya studenterna och allt vad det innebar.
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Ordförande
Jakob har mailat och gjort annat löpande arbete. Han
informerar också om att sektionens styrelse beslutat att Vdagen kommer att vara den 28/9 och vi ska vara där och hjälpa
till.
Sekreterare
Fanny har skrivit protokoll och dagordning.
Kassör
Gabriel har bokfört och betalt räkningar vilket det blivit
mycket av efter sommaren. Han har även tagit emot
betalningar för ouvvarna.
Studierådsordförande
Maja har planerat studiekvällar och gått på olika möten. Hon
har även försökt jaga folk som vill stå i caféet.
Sexmästare
Johan har strukturerat upp första veckan tillsammans med
Brandsex och nu börjat planera inför höstfesten samt sökt
alkoholtillstånd.
PR-chef
Jonas har fixat planscher och gjort ett event på Facebook inför
lunchföreläsningen nästa vecka. Han har även fixat en del med
vår hemsida och börjat planera för en ny. Dessutom har han
slagit rekord i antalet sålda ouvvar.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har planerat föreläsningar med företag och gjort en
anmälningslänk till lunchföreläsningen med Tyréns nästa
vecka. Hon har också pratat med Säkerhetspartner som
kommer hit inom kort.
Sportbas
Elin har börjat planera inför höstens aktiviteter som klättring
och innebandyturnering. Hon funderar på att göra något
tillsammans med Aktu efter nollningen för att hålla ihop det.
Webbi
Tomas har säkerhetskopierat hemsidan. Dessutom har han
planerat och genomfört en legendarisk datorintroduktion.
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§ 191
Utvärdering av v.0

§ 192
Höstfesten

Vi är mycket nöjda med första veckan då allt flutit på bra och
alla har haft väldigt roligt. Det är bra att börja med några dagar
då det är mycket häng inom programmet och även tillsammans
med programledningen. Dock tycker vi att det varit väldigt
mycket fokus på räddningstjänsten så till nästa år hade det varit
bra att få in konsultbiten också. Tillexempel kunde grillningen
efter Barbara bytts ut till att ett konsultföretag bjuder på mat
och berättar om sitt arbete. Vi fick 3000kr i ersättning för att
bussen var sen från Kursgården vilket vi vill ge tillbaka till
Bi18. Det hade varit mysigt att bjuda på någon form av
kvällsmat på tegeltorget efter nollningen. Mer om detta nästa
möte.
Beslut: Nästa vecka diskuterar vi mer om vad vi ska bjuda
Bi18 på för att bussen från Kursgården var sen.
Johan har bokat Gasque och Lophtet till den 17/11. Han ska
även fixa alkoholtillstånd och ha möte med Brandsex om
festen. Jonas skickar ut ett ”save the date” till alla medlemmar
och alumner senast denna veckan. Jakob ska prata med
sektionsfotograferna om de vill fotografera under kvällen och
får då biljett dit som ersättning. Frågan är om vi ska ha
liveband, DJ eller någon annan underhållning. Vi har bestämt
oss för att bjuda brandteknik, Daniel med mera. Vi behöver
slipa på vårt spex, bordsplacering, hur vi gör med +1. Johan
ska prata med Rickard om att utlysa jobbare.
Beslut: Jonas skickar ut ”save the date”. Jakob pratar med
sektionsfotograferna och Johan snackar med Rickard om
jobbare.

§ 193
Presentation för Riskhanteringsprogrammet Vi tänker att vi kunde ses en kväll och spela biljard
tillsammans. Då bokar vi ett antal bord och bjuder på detta.
Tomas kollar upp hur det funkar med uthyrning av bord och
Jonas skickar ut en inbjudan. Vi blir runt 35pers och bjuder
även in lärarna. Datum bestäms på nästa punkt.
Beslut: Tomas ringer och hör hur det skulle fungera och Jonas
meddelar Rh18.
§ 194
Datum i höst

Biljard med Riskhanteringsprogrammet 26/9 på kvällen.
Diskussionsmöte med styrelsen den 17/9 klockan 17.22. HTmöte med BIIF den 22/11. BIIF-sittning då vi bjuder in alla
gamla styrelser den 20/10 och Fanny fixar kontakten med
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nationer. Sist men inte minst ska vi ha Tour the BIIF den
4/10.
Beslut: Presentation för Riskhanteringsprogrammet 26/9.
Diskussionsmöte 17/9. HT-möte den 22/11. BIIF-sittning
20/10. Tour the BIIF 4/10.
§ 195
Övrigt

§ 196
Beslutssummering

Säkerhetspartner vill sponsra oss med något så Johan mailar
dem och föreslår skaljackor. Om de inte vill sponsra det
behöver vi även pappersmuggar. Vi har kommit på ett spex till
programsittningen nästa vecka. Tyvärr så har vi inte längre
tillgång till Brandbastun på grund av nya regler. Vi behöver
rösta om att lägga ner bastugruppen på HT-mötet. Under
tentaveckan kommer vi dela ut lite prylar till de nya eleverna
som Fire har skickat.
Beslut: Johan mailar Säkerhetspartner om skaljackor.
Nästa vecka diskuterar vi mer om vad vi ska bjuda Bi18 på för
att bussen från Kursgården var sen. Jonas skickar ut ”save the
date”, Jakob pratar med sektionsfotograferna och Johan
snackar med Rickard om jobbare till höstfesten. Tomas ringer
och hör hur det skulle fungera och Jonas meddelar Rh18 om
biljard. Presentation för Riskhanteringsprogrammet 26/9.
Diskussionsmöte 17/9. HT-möte den 22/11. BIIF-sittning
20/10. Tour the BIIF 4/10. Johan mailar Säkerhetspartner om
att sponsra oss med skaljackor.

§ 197
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 12/9 12:10 i styret.

§ 198
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Elin Pettersson, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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