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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-02-21

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

§ 17
OFMÖ
§ 18
Justeringspersoner
§ 19
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Maja Wilhelmsson och Johan Karlelid väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.

§ 20
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 21
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-02-14 är justerat och godkänt.

§ 22
Beslutsuppföljning

Jakob har bestämt möte med Nils angående filmen. Elin har
kontaktat bussbolag och snart är buss till skiphtet fixat. Jonas
har fixat Facebook-evenemang och Jakob har skickat ut
anmälningsformulär. Informationsmötet gick som planerat.
Gabriel har inte bestämt sig för om han ska köpa en
konteringsstämpel eller ej.
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§ 23
Information

Ordförande
Jakob var på styrelseutbildning i lördags. Han har grejat med
inkomna annonser och planerat informationsmötet vilket gick
bra. Det är lite stressigt just nu med påtryckningar om filmen
och så vidare.
Sekreterare
Fanny har fixat förra veckans protokoll och veckans
dagordning. Hon har även fixat bläck till skrivaren och i
lördags var hon på styrelseutbildning.
Kassör
Gabriel har kassörat och tagit emot betalningar till skiphtet via
Swish.
Studierådsordförande
Maja har haft möte med studierådet då de pratade om kickoff
och QEC-rapporter. Hon har fortsatt planeringen med
studiekvällarna i mekanik. I lördags var hon på
styrelseutbildning.
Sexmästare
Johan har spikat maten till lunchföreläsningen. Brandsex har
tagit på sig att stå för halvtidssittningen för Bi16 den 21/4.
Johan köpte även fika till informationsmötet.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har lagt upp jobbannonser på hemsidan. Hon har även
fixat med lunchpresentationen imorgon, ett studiebesök på
Sweco den 19/3 och kvällsföreläsning i april.
Sportbas
Elin har nästan bokat bussen till skiphtet. Hon har även kört
poledance vilket var väldigt roligt och uppskattat, även från
instruktören. Hon har haft möte med sportrådet som fixar
lekar till skiphtet. De har dessutom börjat göra en
grovplanering för kommande events. Ett möte med Elsa i
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Aktu om att ha en självförsvarskurs för tjejer är inbokat. Elin
har även hon varit på styrelseutbildning.
Webbi
Tomas har träffat bastugänget och fått tillgång till bastun. Han
har även träffat halva datorgruppen då andra halvan är sjuk.
Fixat lite på hemsidan men har en del kvar som
förhoppningsvis fixas nästa vecka. Tomas köpte kaffe till
infomötet och har varit på styrelseutbildning.
§ 24
Beslut till följd av information
§ 25
BIIF-skiphte

Beslut: Gabriel gör en påminnelse om betalning till skiphtet.
Vi är just nu 51 personer anmälda men tar emot anmälningar
tills bussen är full. Vi ska åka med Sydbuss AB för 5406kr fram
och tillbaka. Det kommer gå ungefär 700kr i bilhyra. Vi är
överens om att använda lite mer pengar än vad som är
budgeterat. Då kan det bli 60kr per person för tvårätters
(varmrätt och dessert), nattamat och lätt frukost. Johan ska
kika på engångsartiklar till dukningen. Vi borde även spexa
vilket Maja drar i med Tomas som bollplank. Jakob kollar över
ekonomin exakt så Johan vet vad har han att jobba med.
Beslut: Maja drar i spex inför kvällen, Jakob kollar över
ekonomin och informerar sångcanteurerna. Johan kollar över
dukningen. Elin fixar bussen och lekarna.

§ 26
Datum

Angående datum ska vi uppdatera eventskalendern på driven
och försöka länka V-sektionens eventskalender.
Påskmys tisdagen den 27/3.
Vårterminsmöte den 24/4.
BIIF-sittning då vi bjuder in gamla styrelser preliminärt 26/4,
detta ska bli av i maj. Fanny och Tomas ska ta fram förslag om
datum och nation.
Diskussionskväll för oss i styrelsen 27/2 kl. 18.15 hos Elin då
vi lagar middag tillsammans och går igenom bland annat
budgeten. Ett förslag är att vi använder februaris lunchpengar
till detta och lägger till själva det som behövs.
Avsked för Daniel preliminärt den 8/5. Vi tänkte bjuda
programledning och alla brandstudenter sen ha lite grillning
och häng på innergården. Vid regn har vi V-café som backup.
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Jakob kikar på vad brandteknik tycker och kollar även om
caféet är ledigt.
Datum till vår kickoff väljer vi nästa vecka. Vi tänker att vi ses
och gör en aktivitet till exempel Escape Room och sedan
middag på restaurang.
Beslut: Tomas och Fanny kikar på datum till BIIF-sittning.
Jakob kikar på vad brandteknik tycker om Daniels avtackning
och kollar om caféet är ledigt.
§ 27
Utvärdering informationsmöte
§ 28
Uppdatering av hemsidan
§ 29
Övrigt

§ 30
Beslutssummering

Skjuter på denna punkt till nästa vecka.
Beslut:
Skjuter på denna punkt till nästa vecka.
Beslut:
Jakob har fått ett mail från Daniel som meddelar att det ligger
ett förslag från matematik att de vill ta bort omtentaperioden i
januari. Detta innebär att ett omtentatillfälle för B1 försvinner.
Vi anser att det är ett bra tillfälle att skriva om B1 då när
kursen fortfarande är frisk i minnet samtidigt som det är bra att
ha en hel sommar på sig att plugga. Vi tänker att det kan vara
en idé att skriva omtenta innan jul istället med det kanske CSN
inte godkänner. Vi är eniga om att det är dumt att ta bort
denna omtenta, det borde erbjudas så många omtentatillfällen
som möjligt. Helst vill vi alltså ha kvar alla omtentatillfällen
men måste vi välja bort ett så väljer vi det i januari.
Vi ska stå i caféet den 26 februari.
Beslut: Maja drar i detta med omtentatillfällena och mejlar
Daniel.
Gabriel gör en påminnelse om betalning till skiphtet. Han
håller även i, tillsammans med Elin, skiphtets sena
anmälningar. Jakob kollar ekonomin till skiphtet och meddelar
Johan. Vi har beslutat att lägga lite mer än budgeterat till
skiphtet. Maja tar kontakt med Daniel om omtentatillfällena.
Tomas och Fanny kikar på datum till BIIF-sittning. Jakob fixar
omröstning för datum till vår kickoff och pratar med
brandteknik om Daniels avtackning.

§ 31
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Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28/2 12:10 i styret.

§ 32
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Maja Wilhelmsson, justerare

Johan Karlelid, justerare
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