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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-12-13 

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 

 
 
 
§ 366 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 367 
Justeringspersoner  Beslut: Elin Pettersson och Jonas Larsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 368 
Adjungeringar   BIIF19.  
    
§ 369 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 370 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-12-05 är justerat och godkänt. 
 
§ 371 
Beslutsuppföljning Tomas, Denise, Gabriel och Jonas har jobbat med annonserna 

till hemsidan. Vi har bestämt att vi städar BIIFet och förrådet 
den 19/12. Innan året är slut ska vi se över budgeten och 
besluta om vi det finns utrymme att köpa till exempel en 
projektor, iZettle eller fonder. 
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§ 372 
Information         Hela styret 

I måndags hade vi i styrelsen överlämningsmöte med BIIF19 
och gick igenom vad vi diskuterat under året. Dagen efter, i 
tisdags, var det tid för julmys. Det var väldigt trevligt med god 
mat och god stämning.  

 
Ordförande  
Jakob har knutit ihop säcken och utvärderat året med SVL och 
PGL. Han har även haft överlämning med Ebba.  

   
    Sekreterare  

Fanny har skrivit protokoll och dagordning. Hon har även 
skrivit sitt testamente. 

   
    Kassör   
    Gabriel har kassörat. 
   
    Studierådsordförande  

 Maja har skrivit klart sitt testamente och käkat lunch med 
studierådet på Bryggan. Hon har även mailat en del om en kurs 
som strulat. 

   
    Sexmästare  

Johan har färdigställt sitt testamente och handlat inför 
julmyset. 

    
PR-chef  
Jonas har hållit på med löpande arbete.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har jobbat med annonserna till hemsidan. Förra veckan 
mötte hon även upp och hjälpte de företag som kom hit.   

 
Sportbas  
Elin har fixat med klättringen som var i måndags och även 
klättrat själv. Hon har dessutom hunnit med att skriva klart sitt 
testamente och skrivit quiz till julmyset. 

 
Webbi  
Tomas har jobbat med annonserna till hemsidan och skrivit 
ihop ett mail till de företag som annonserat detta året. Mer om 
detta under § 374.  
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§ 373 
Vakanta poster På höstterminsmötet vakantsattes sju poster vilka vi utlyste 

direkt efter mötet. Vi har fått in två ansökningar till Brandsex 
där det var två poster vakanta, samt en ansökan till Studerande- 
och Likabehandlingsskyddombud.  
Posterna Studeranderepresentant SBB, Revisor, PR-nisse och 
Informationschef kommer vi att utlysa igen vilka sedan väljs in 
av nästa års styrelse.  
Beslut: Jacob Bouveng Sellin väljs till posten Studerande- och 
likabehandlingsskyddsombud under verksamhetsåret 2019. 
Joakim Åberg och Towe Blomqvist väljs till Brandsex under 
verksamhetsåret 2019. 

§ 374 
Annonser hemsidan Denise har skickat ut en förfrågan till de sex företag som 

annonserat på vår hemsida under detta året, om de vill fortsätta 
annonsera även nästa år. Ifall något av dessa företag skulle 
tacka nej så finns det två andra företag som har hört av sig att 
de är intresserade, som kan ta den platsen. Kommande år 
tycker vi det borde diskuteras ifall vi borde låta andra företag 
som inte tidigare annonserat på hemsidan få chansen.  

 Beslut: De sex företag som annonserat på hemsidan tidigare år 
får fortsätta även 2019. 

 
§ 375 
Firmatecknare 2019 Inför nästa verksamhetsår behöver vi rösta in nya 

firmatecknare vilket brukar vara ordförande och kassör. 
Beslut: Karin Abrahamsson 961111–XXXX och Ebba 
Johnsson 960208–XXXX väljs var för sig till firmatecknare 
under verksamhetsåret 2019.   

 
§ 376  
Luciasång Mycket bra och inspirerande luciatåg av BIIF19 samt goda 

pepparkakor. 
 
§ 377 
Övrigt Inget på övrigt.  
 
§ 378 
Beslutssummering  Jacob Bouveng Sellin väljs till posten Studerande- och 

likabehandlingsskyddsombud under verksamhetsåret 2019. 
Joakim Åberg och Towe Blomqvist väljs till Brandsex under 
verksamhetsåret 2019.  
De sex företag som annonserat på hemsidan tidigare år får 
fortsätta även 2019.  
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Karin Abrahamsson 961111–XXXX och Ebba Johnsson 
960208–XXXX väljs var för sig till firmatecknare under 
verksamhetsåret 2019.   

 
§ 379 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 19/12 12:10 i styret.  
 
§ 380 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Elin Pettersson, justerare  Jonas Larsson, justerare 
 


