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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-09-26

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

§ 228
OFMÖ
§ 229
Justeringspersoner
§ 230
Adjungeringar

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

§ 231
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 232
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-09-20 är justerat och godkänt.

§ 233
Beslutsuppföljning

§ 234
Information

Gabriel har fixat ett städschema till BIIF-rummet. Elin har
fixat ett spelschema och Jakob ska påminna i klassgruppen om
biljarden med Rh18 ikväll. Jakob har mailat våra medlemmar
om våra framtidsförslag.
Ordförande
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Jakob har mailat alla våra medlemmar om våra förslag som vi
ska diskutera med V-styret. Han har även haft möte angående
gymnasiedagen och gjort annat löpande arbete.
Sekreterare
Fanny har skrivit dagordning och protokoll.
Kassör
Gabriel har gjort ett städschema och kassörat.
Studierådsordförande
Maja har varit och pratat med Bi18 då hon söker
klassrepresentanter till studierådet. Hon har även pratat med
Håkan om enkäten som ska fyllas i efter att man gjort
brandmannapraktiken. Den hade helt glömts bort.
Sexmästare
Johan har mailat och pratat med en från Säkerhetspartner och
nu tagit fram tröjor som de ska sponsra oss med istället för
skaljackor. Han har haft möte med brandsex och senare idag
ska han göra ett alkoholprov för att få tillstånd till höstfesten.
PR-chef
Jonas har haft möte med Leila och Josefin om sektionsdagen
för gymnasieelever.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har mailat mycket och hjälpt Säkerhetspartner att
installera sig då de står i V-foajé idag. Hon har även haft
kontakt med MSB angående RUB-lunchen som hon nu bollat
över till Håkan. Hon har pratat med AMK-gruppen om
Stockholmresan. Dessutom har hon bokat in så att
Brandkonsulten kommer hit i december och bjuder några
studenter på MEAT. Hon har också bokat salar.
Sportbas
Elin har gjort spelschema inför biljardkvällen med Rh18 och
haft möte med sportrådet. Hon har även planerat inför
kommande evenemang och mailat angående en spännande
sportaktivitet.
Webbi
Tomas har representerat BIIF på Nolle-gasquen.
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§ 235
Arbetsmarknadsmässa

§ 236
Hemsidan

§ 237
GDPR

§ 238
Sektionsdagarna för gymnasieelever

Denise berättar att det är högt tryck på företag som vill komma
hit och presentera sig. När hon gick på sin post var nästan hela
terminen uppbokad då så många företag redan hört av sig.
Detta gör att det är svårt att få in nya företag och till exempel
räddningstjänster som inte kommer hit så ofta. En idé är att vi
skulle kunna ha arbetsmarknadsmässa vartannat år istället för
var tredje som det är nu. Dock hade vi behövt ändra detta i
våra stadgar. En annan idé är att vi istället har en vecka då vi
kanske har både lunch- och kvällspresentationer varje dag.
Detta ser svårt ut att genomföra nu i höst men vi kan föra det
vidare till nästa års styrelse.
Beslut: Vi kommer inte lägga in en motion om att ha
arbetsmarknadsmässa oftare. Däremot kommer vi diskutera
detta senare och presentera förslaget till nästa års styrelse.
Efter att vår hemsida fick virus i somras behöver vi ta tag i en
ny. Det är ett uppdrag för Jonas och Tomas. De kikar på det så
fort de kan och återkommer. Ett förslag är att vi inte ska ha
några användare på vår nya hemsida utan att man istället
anmäler sig till presentationer via ett Google Dokument.
Beslut: Vi ska inte ha några användare på den nya hemsidan.
Jonas och Tomas pratar ihop sig om att skapa en ny hemsida
och återkommer med sammanställning.
Vi behöver rensa vår Google Drive på alla listor. Jakob fixar
detta och skapar en Team Drive som vi använder istället för
vår nuvarande.
Beslut: Jakob fixar en ny drive och tar bort alla gamla listor.
Jonas har haft möte med de andra ansvariga angående denna
dag. Tyvärr är Väg och vattens programledning inte så
samarbetsvillig. Jonas tycker att det är tungt att dra i själv och
känner att de har fastnat. Det har diskuterats på sektionens
styrelsemöte att kanske införa en post som har ansvar för
denna dag kommande år. En annan tanke är att
utbildningsministern fixar det tillsammans med studieråden.
För att ta det vidare härifrån pratar Jakob och V-styret med
Vov:s programledning och försöker övertala dem. Om det inte
fungerar så får Lant och Brand fixa en egen dag. Oavsett så
drar Jakob, Maja och Jonas i det tillsammans.
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Beslut: Jakob tar över administrationen men Maja och Jonas
hjälper till när det behövs.
§ 239
BRINN under höstfest-helgen

§ 240
Övrigt

§ 241
Beslutssummering

Då vi blev så bra omhändertagna av BRINN när vi var i Luleå
på besök så vill vi planera deras visit redan nu. Vi tänker att
Jakob kan låna ut hela sin lägenhet så de får bo tillsammans. Vi
kommer att hyra minst en bil så att vi kan hämta dem på
flygplatsen på fredagskvällen för att sedan käka gott på
O ‘Learys. På lördagen bjuder vi på brunch och vid tre samlas
vi på skolan för rundvandring och sedan bubbel i BIIF:et. På
söndagen blir det bakishäng. Vi tar upp denna punkt och
bestämmer mer närmre höstfesten.
Beslut: De kommer att bo hos Jakob och vi kommer hyra en
bil. Vi tar upp denna punkt igen närmre höstfesten.
Nästa vecka på torsdag ska vi i styrelsen ha Tour the BIIF.
Jakob klurar ut en plan som vi tar upp på nästa veckas möte.
Denise undrar om vi tycker att hon behöver följa med på
Stockholmsresan. Detta då hon var med på förra årets resa och
anser att någon annan kan få ut mer av resan än hon.
Dessutom har AMK-gruppen bokat och fixat allt inför resan så
hon behöver inte vara med av den anledningen. Vi tycker att
hon får göra som hon vill.
Beslut: Jakob fixar en plan inför Tour the BIIF.
Vi kommer inte lägga in en motion om att ha
arbetsmarknadsmässa oftare. Däremot kommer vi diskutera
detta senare och presentera förslaget till nästa års styrelse. Vi
ska inte ha några användare på den nya hemsidan. Jonas och
Tomas pratar ihop sig om att skapa en ny hemsida och
återkommer med sammanställning. Jakob fixar en ny drive och
tar bort alla listor på vår gamla. Jakob tar över administrationen
inför sektionsdagen för gymnasieelever men Maja och Jonas
hjälper till när det behövs. Jakob fixar en plan inför Tour the
BIIF.

§ 242
Nästa möte

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

§ 243
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Tomas Mo, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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