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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-03-28 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

Ordf. Jakob Kullmann 
Sekr. Fanny Selin 
Denise Pettersson 
Johan Karlelid 
Tomas Mo 
Gabriel Larsson 
Jonas Larsson 

 
 
 
§ 84 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 85 
Justeringspersoner  Beslut: Johan Karlelid och Jonas Larsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 86 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 87 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 88 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-03-21 är inte justerat och godkänt.  
 
§ 89 
Beslutsuppföljning Under påskmyset ansvarade Johan för maten och från 15.00 

hjälptes vi åt att laga den. Elin fixade ett mycket bra quiz. 
Datum för diskussionsmöte inom styrelsen efter mötet med 
Framtidsgruppen har vi satt till den 16/4. Johan har haft 
kontakt med BRINN och vi ska försöka boka resan så snart 
som möjligt. Jakob har pratat med programledningen om 
sponsring till resan vilket vi ska ta upp i § 96. Fanny och Jakob 
har skrivit en kallelse till VT-mötet och Jonas har fixat ett 
evenemang på Facebook. Denise har meddelat 
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Säkerhetspartner att vi vill att de sponsrar våran högtalare 
vilket de svarat att de ska titta vidare på. 

 
§ 90 
Information         Hela styret 

I tisdags hade vi påskmys i V-café då vi bjöd våra medlemmar 
på påskbord lagat av oss. Efter maten va det tid för quiz och 
vinnarna fick ett välfyllt påskägg. Ett mycket lyckat mys. 

 
Ordförande  
Jakob har mailat en hel del och haft styrelsemöte om V-
sektionens budget. Han har även sammanställt mötet 
tillsammans med Framtidsgruppen som vi hade förra veckan 
och skrivit kallelse till vårterminsmötet. 

   
    Sekreterare   

 Fanny har tillsammans med Jakob skrivit och skickat ut en 
kallelse till vårterminsmötet till alla våra medlemmar. Hon har 
dessutom skrivit veckans dagordning och fixat med förra 
veckans protokoll. 

   
    Kassör 

Gabriel har kassörat och tjatat på Kåren om fakturan från 
höstfesten.  

   
    Studierådsordförande  

 Maja har hållit i sin första studiekväll för denna terminen och 
haft möte med studie- och yrkesvägledarna om studiegrupper i 
matte. 

   
    Sexmästare 

Johan har haft kontakt med Rickard i BRINN och skickat in 
blanketter. Han har även bokat sallader för 
lunchpresentationen med WSP och informerat brandsex om de 
kommande datumen de ska jobba på. 

 
PR-chef 
Jonas har gjort reklam för påskmyset och vårterminsmötet. 
Förutom det har han mailat om muggarna vi vill beställa. 
Tyvärr hade Vistaprint bara tråkiga vita men han ska försöka 
piffa upp dem med flammor. 
 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har bokat salar och försökt få klarhet i BTR-puben. 
Hon har dessutom mailat en massa. 
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Webbi  
Tomas har lagt upp bilagan på hemsidan vilket var ett hårt 
arbete då det krävdes 4 webbisar. 

 
§ 91 
Beslut till följd av information   Beslut: Att ta bort denna punkt till kommande möten. 
  
§ 92 
Anmälan till BIIF-sittning Fanny fixar ett anmälningsformulär som Jakob skickar ut till 

gamla ordföranden tillbaka till cirka 2014. Anmälan sker 
genom Swish till Gabriel. Ett tema för kvällen bestämmer vi 
senare.  
Beslut: Fanny gör ett anmälningsformulär och Jakob skickar 
till ordförandena.  

§ 93 
Daniels avsked Jakob har haft fortsatt kontakt med Henrik och 

programledningen är väldigt på så vi spikar den 8/5. Johan tar 
på sig att fixa mat och inhandling tillsammans med brandsex. 
Budget för kvällen sätter vi på vårt budgetmöte innan 
vårterminsmötet. Vi tänker att det ska vara öppet för både 
brand- och riskavdelningen. Under kvällen grillar vi och bjuder 
sedan på dessert. Exakt hur själva avskedet ska gå till 
bestämmer vi längre fram. Kanske en blomma och några fina 
ord till Daniel? 
Beslut: Johan och brandsex fixar mat och budgeten sätter vi 
senare.  

§ 94 
Styrelserummet Vi har en inköpslista vi behöver ta itu med. Tomas, Jonas och 

Johan tar på sig att köpa in detta.  
 Beslut: Inredningsansvariga: Johan, Jonas och Tomas. 
§ 95  
Nollningen Vår BIIF-kontakt i Phöset är Bella. Kursgården till vecka noll 

borde bokas redan nu. Tomas tar på sig att fixa både stuga och 
buss. Vi ska även försöka fixa dit RUBarna som brukar komma 
till kursgården en sväng på kvällen. Jakob tar samtalen och 
kontakten med SVL och uppläggsmässigt kör vi lite samma 
koncept som förra året. Vi ska ordna en station nere på 
stortorget till första dagen och programsittning med spex. Vi 
kommer att spexa minst två gånger under denna veckan så det 
är bra att börja spåna på detta redan nu. Allt med Barbara löser 
programledningen. Vi behöver dock boka en bil så vi kan 
komma dit under dagen med mat. Dessutom behöver vi ha 
massa lekar på lager under veckan då det lätt blir mycket dötid. 
Vecka 34 borde vi försöka vara på plats allihop då vi behöver 
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planera, kolla utrustning och så vidare. Dessutom händer det 
mycket annat skoj den veckan så som kräftskiva på sektionen 
och välkomnande av de internationella studenterna. Jonas 
borde beställa ouvvar med men dock inte överdrivet många 
ifall styrelsen nästa år vill byta till billigare alternativ som vi 
pratat om tidigare.  
Beslut: Tomas bokar buss och stuga till kursgården. Jakob 
snackar med SVL.  

 
§ 96 
Övrigt Fanny och Maja beställer tyg som vi kan sätta på våra ouvvar. 

Det enda önskemålet som finns är att det ska vara flammor.  
 Angående Luleåresan så ska Jakob skicka ett mail till 

programledningen då vi hoppas på att få våra flygbiljetter 
sponsrade. Detta då vi ska försöka hålla ett så gott samarbete 
mellan BIIF och BRINN som möjligt.  Vi väntar med att boka 
flygbiljetter tills vi fått svar.  
Johan säger att Olivia och Ida som är sångcanteurer undrar om 
de kan få halvtidssittningen sponsrad av BIIF då de ska hålla i 
den. Vi tycker att det är rimligt att de får sittningen betald. 

 Johan undrar även om när vi ska sätta datum och boka lokal till 
höstfesten. Förslag på datum är lördagen den 10/11. Jonas 
föreslår att vi ska hyra in en DJ eller något annat festligt så att 
det lockar folk så vi får ett stort släpp.  

 Beslut: Fanny och Maja beställer tyg till ouvvarna. Jakob 
mailar programledningen om sponsring. Vi betalar 
sångcanteurernas halstidssittning.  

 
§ 97 
Beslutssummering  Vi tar bort punkten ”Beslut till följd av information” till 

kommande möten. Fanny gör ett anmälningsformulär och 
Jakob skickar till ordförandena angående BIIF-sittningen. 
Johan och brandsex fixar mat och budgeten sätter vi senare till 
Daniels avsked. Inredningsansvariga i BIIF-rummet är Johan, 
Jonas och Tomas. Tomas bokar buss och stuga till kursgården 
och Jakob snackat med SVL om nollningen. Fanny och Maja 
beställer tyg till våra ouvvar. Jakob mailar programledningen 
om sponsring till Luleåresan. Vi betalar sångcanteurernas 
halvtidssittning. 

 
 
§ 98 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 18/4 12:10 i styret.  
 
 



 

 

BIIF 
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES 

INTRESSEFÖRENING 
 

 

 
 

SID 5(5) 

§ 99 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Johan Karlelid, justerare  Jonas Larsson, justerare 
 


