BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-02-28

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

§ 33
OFMÖ
§ 34
Justeringspersoner
§ 35
Adjungeringar

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

§ 36
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 37
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-02-21 är justerat och godkänt.

§ 38
Beslutsuppföljning

Maja har mailat Daniel om omtentaperioden. Gabriel säger att
alla ska ha betalt till skiphtet. Fanny och Tomas har kontaktat
både Lunds och Malmös angående BIIF-sittningen men det
blir svårt då det är en sittning för så få personer. Jakob har ej
hunnit maila brandteknik om Daniels avtackning. Spexet till
skiphtet fixar vi på fredag och lördag. Elin har bokat bussar
och Johan har kollat över vad som behövs till dukningen.
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§ 39
Information

Ordförande
Jakob har haft mailkontakt med BRINN angående filmen.
Fortfarande lite oklart vem som ska göra vad. Han har även
haft möte med Fanny och Nils om filmen, planerat lite budget
med Gabriel, fixat lite allmänt med mail och dagens
dagordning. I helgen var Jakob på storskiphte med sektionen.
Sekreterare
Fanny har bollat lite med Tomas om BIIF-sittningen. Hon har
även varit på möte med Jakob och Nils, justerat förra veckans
protokoll och skickat ut detta mötets dagordning. I helgen var
Fanny på storskiphte med sektionen.
Kassör
Gabriel har bokfört och fakturerat. Gjorde ett fel med
faktureringen men har lyckats rätta till det igen. I fredags
hämtade Gabriel våra pikéer. Han har även gått igenom
budgeten med Jakob.
Studierådsordförande
Maja har haft möte med likabehandlingsombudet och
världsmästaren i BIIF om vad de ska jobba med det
kommande året. Det var kul och båda tjejerna var peppade.
Sexmästare
Johan har räknat på matbudgeten till helgens skiphte. Han har
tillsammans med brandsex inventerat matrelaterade grejer i
förrådet. Johan har även startat rullningen för att få tillstånd till
Willys när de kommer och lite annat pappersfix.
PR-chef
Jonas har spridit lite PR i Hemsedal och fixat
styrelseaffischerna som ska hämtas senare idag. Han har även
lagt på PR-gruppen att lösa diplomen till skiphtet och i helgen
var han på storskiphte med sektionen.
Arbetsmarknadskontakt
Denise tog emot räddningstjänsten som kom och hade
lunchpresentation förra veckan. Hon har även bokat möte med
AMK-gruppen både 2017 och 2018 för att lägga upp ett
schema och en plan om Stockholmsresan. Denise ska gå
igenom gamla mail från Manne för att lägga upp lite vad som
händer under våren. Hon har även lagt ut annonser om
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sommarjobb på hemsidan och varit i kontakt med Sweco om
studiebesöket i mars.
Sportbas
Elin har pratat med sportrådet och de har kommit på hela elva
lekar till skiphtet, grymt. Hon har haft möte med Elsa i Aktu
och planerat för kvällen då tjejer ska ha möjlighet att prova på
självförsvar. Det passar bäst på onsdagar och de tycker det
hade varit trevligt om alla gått ut och ätit tillsammans efteråt.
Elin har även mailat en klätterhall för att se om vi kan fixa ett
kommande klättringsevent.
Webbi
Tomas har fixat hemsidan så nu är där rätt styrelse och rätt
funktionärer. Han har även varit på bastutjejerna om att de ska
fixa kriterier och liknande till bastun. Han har även klurat med
en annons på hemsidan och mailat nationer om BIIFsittningen vilket gått sådär hittills.
§ 40
Beslut till följd av information
§ 41
Eventkalender

§ 42
Kommunikation utåt

§ 43
Städschema i BIIFet

Beslut: Inga beslut togs till följd av information.
Det ligger uppe en eventskalender i driven nu som delas med
sektionen. Detta så man kan se vilka kväller de inte händer så
mycket på så att vi kan match in event. Det är bra att spana där
innan man bokar något. I fortsättningen lägger vi in allt där
och även i vår egen Googlekalender.

I nuläget kommer det mycket mail till fel personer. Till
exempel ska alla annonser samlas och skickas till Denise. Hon
får många lediga tjänster på sin mail som hon inte riktigt vet
vad hon ska göra med. Hon har pratat med Henrik Hassel om
att vi bara är intresserade av jobbannonser som berör personer
som faktiskt studerar nu. Antingen sommarjobb eller jobb till
nyexaminerade. Denise har bra koll på detta. Vi ska alla tänka
på vid vidarebefordring av mail att meddela om vi svarat på
mailet eller inte så att mottagaren kan återkoppla. Annars är det
lätt hänt att det faller mellan stolarna.
Vi ska ha storstädning i BIIFet på lördag innan vi käkar lunch
och sedan åker till skiphtet. Vidare ska vi ha ansvarsveckor, då
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man tar ut soporna, torkar golvet, torkar borden och fräschar
upp mikrovågsugnarna. Alltså ska vi ha vars en vecka i ett
rullande schema som Jakob ska göra och dela med oss. Vi ska
även skriva på tavlan vems vecka det är som BIIF17 gjort.
Beslut: Jakob skriver städdokument och städschema.
§ 44
Arbetsmarknadsförslag från BRINN

§ 45
Skiphte

BRINN har mailat Jakob att de vill att vi i Lund och Luleå ska
stå lika i förhållande till företagen. Detta gäller priserna och
erbjudanden till företagen, till exempel lunchpresentationer.
Johan säger att Luleå har tagit fram massa paket, till exempel
att företagen kan komma och mingla eller hyra ett grupprum.
Våra priser är snäppet högre än Luleås vilket kan bero på att
företagen når ut till fler här nere i Lund och det är dessutom
lättare att ta sig hit. Vi tycker det är en bra tanke från deras sida
men samtidigt har vi en uppdaterad lista som vi vill följa i år.
Denna prislista delar vi gärna av oss med till Luleå.
Beslut: Denise ska meddela BRINN detta och länka vår
prislista.
Elin har bokat bussen som kommer 15.00 till studiecentrum på
lördag och åker hem från Skanör 10.00 på söndagen. Vi har
V-bilen bokad från fredag och lånar även Fannys bil. Om vi
ska följa budgeten som föreslogs förra veckan kommer mat per
person ligga på 54kr. Johan lägger fram ett förslag om att höja
detta till 68kr per person. Då är inte papptallrikar, kaffe, mjölk,
soppåsar m.m. inräknat. Matbudgeten är lägre detta året än
tidigare år då vi valt att åka buss dit tillsammans och att
funktionärerna endast betalar 60kr för att ta sig dit vilket
brukar ligga på 150kr. Vi tycker det är väldigt rimligt att vi går
över budgeten för att få bättre mat.
Jakob har pratat med sångcanteurerna som kommer att hålla i
sittningen. Tidigare år har det hållits en ceremoni då medalj
och diplom delas ut till den gamla styrelsen. Detta tycker vi
dock kan bli tråkigt för resten av gästerna så vi tänker att det
kan flyttas till ett annat tillfälle. Till exempel BIIF-sittningen då
alla gamla styrelser bjuds in.
Tidschema för lördagen: Bussen kommer att vara i Skanör
16.00. Sen blir det lek i 1,5h som vi i styrelsen kommer hjälpa
sportrådet att hålla i. Efter det hänger vi lite innan sittningen
börjar vid sju. Vi i styrelsen samlas 11.30 på lördag. Alla
kommer åka buss förutom Fanny, Jakob, och Denise som åker
bil. Spexet löser vi på fredag och övar på det på lördag. Vi
lånar V-sektionens högtalare.
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Beslut: Vi kör på 68kr per person till mat. Höjer då
skiphtesbudgeten till 11000kr från 10000kr. Vi gör ceremonin
med detalj och diplom vid ett senare tillfälle. Elin kollar upp
och skaffar information om lekarna.
§ 46
Övrigt

§ 47
Beslutssummering

Elin tar upp skidresan i slutet av april som BRINN bjudit med
oss på. Vi i styrelsen känner att tiden är knapp för detta men vi
kanske kunde fråga medlemmarna?
BIIF är årligen bjudna till Luleås Vår-sittning som i år är den
5/5. Detta är vi sugna på att göra. Kanske flyga upp på
fredagen efter skolan och hem igen på söndagskvällen. Johan
mailar och försöker få mer info om boende och tidsplan.
Då vi bara kommer vara runt 30pers på BIIF-sittningen då
gamla styrelser bjuds in är det svårt att ha detta på en nation.
Kanske kunde vi ha sittning i caféet så fixar brandsex maten?
Tomas och Fanny fortsätter kika på nationer, bland annat
Hallands och VG’s.
Beslut: Jakob mailar BRINN och sen tar Johan över
kontakten om Vår-sittningen. Elin meddelar BRINN om att vi
får det svårt med datumen till skidresan och om vi ska höra
med våra medlemmar. Tomas och Fanny kollar lite fler
nationer innan vi tänker på att ha det i skolan med hjälp av
brandsex.

Jakob skriver städdokument och schema. Denise ska maila
BRINN och länka vår prislista på lunch- och
kvällsföreläsningar. Vi höjer skiphtesbudgeten till 11000kr från
10000kr och kör på 68kr per person till mat. Vi gör ceremonin
med detalj och diplom vid ett senare tillfälle. Elin kollar upp
och skaffar information om lekarna. Jakob mailar BRINN och
sen tar Johan över kontakten om Vår-sittningen. Elin meddelar
BRINN om att vi får det svårt med datumen till skidresan och
om vi ska höra med våra medlemmar. Tomas och Fanny kollar
lite fler nationer innan vi tänker på att ha det i skolan med
hjälp av brandsex.

§ 48
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Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 7/3 12:10 i styret.

§ 49
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Tomas Mo, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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