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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
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Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Fanny Selin
Sekr. Elin Pettersson
Denise Pettersson
Johan Karlelid
Tomas Mo

§ 100
OFMÖ
§ 101
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Tomas Mo och Johan Karlelid väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 102
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 103
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 104
Föregående mötesprotokoll
§ 105
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2018-03-21 och 2018-03-28 är justerat och
godkänt.
Vi har tagit bort punkten ”Beslut till följd av information” på
dagordningen. Vi har ställt in BIIF-sittningen och gör ett nytt
försök till hösten. Inredningsansvariga i BIIF-rummet är
Johan, Jonas och Tomas och de har kikat lite på att köpa en ny
soffa. Tomas har bokat stuga men inte buss till kursgården.
Jakob ska snacka med SVL om nollningen. Fanny och Maja
har beställt tyg till våra ouvvar. Jakob har mailat
programledningen om sponsring till Luleåresan vilket han fått
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svar på och det verkar bli svårt. BIIF ska betala
sångcanteurernas halvtidssittning.
§ 106
Information

Hela styret
I söndags hade vi ett budgetmöte tillsammans och lade fram
vårt slutliga förslag inför vårterminsmötet.
Ordförande
Jakob har suttit i styrelsemöten och mailat programledningen
angående bidrag till Luleåresan. Han har även skrivit
föredragningslistan till VT-mötet tillsammans med Fanny och
annat löpande arbete.
Sekreterare
Fanny har fixat till BIIF-sittningen som tyvärr ställdes in och
tillsammans med Maja har hon beställt tyg till våra ouvvar.
Hon har även skrivit protokoll, dagordningar och
föredragningslista till vårterminsmötet.
Kassör
Gabriel har kassörat och gått igenom budgeten samt ekonomin
från förra året.
Studierådsordförande
Maja har beställt tyg till våra ouvvar och fixat med CEQ-tårtan
som kommer ges till Bi15. Hon har även grejat med årets lärare
som ska få pris på vårterminsmötet och fått information om att
tentorna i Endimensionell analys kommer att utformas på ett
annat sätt till hösten, mer info om detta kommer senare.
Dessutom har Maja varit på SRX-möte.
Sexmästare
Johan fixade mat till lunchpresentationen som var i måndags.
Han har även styrt upp mat och dricka inför nästa veckas
kvällspresentation samt planerat inför helgens halvtidssittning
som sker i V-café. Dessutom har han kollat upp information
inför Luleå-resan.
Arbetsmarknadskontakt
Denise hade lunchpresentationen i måndags då WSP var här
och informerade vilket de var supernöjda med. Hon har även
lagt ut anmälan och informerat om kvällspresentationen nästa
vecka.
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Sportbas
Elin har påbörjat planering och arbete kring
fotbollsturneringen senare i vår.
Webbi
Tomas har haft kick-off med datorgruppen och bastumästeriet.
De hade en mycket trevlig kväll som började på Tugg och
avslutades med lite biljard. Han har även preliminärt bokat
stugan till kursgården.
§ 107
Daniels tack

§ 108
Kursgård

§ 109
Brandlan

§ 110
Vårterminsmötet

Vi börjar eventet efter skolan klockan 17.15. Det kommer inte
serveras någon alkohol utan man får i så fall ta med sig eget.
Medtagen dricka får dock inte drickas i V-café. Jonas fixar ett
Facebook-event till kvällen tillsammans med Fanny som fixar
anmälan och inbjudan. Johan bestämmer vad vi ska ha för mat
för cirka 4500kr. Elin fixar present till Daniel för cirka 500kr.
Jakob måste dubbelkolla om Daniel faktiskt kan medverka
denna kvällen. Denise och Maja fixar pynt.
Beslut: Jonas fixar event på Facebook, Fanny fixar inbjudan
och anmälan, Johan ansvarar för maten, Elin fixar present,
Jakob dubbelkollar om Daniel kan vara med och Denise fixar
pynt tillsammans med Maja.
Tomas har preliminärt bokat Göransborg. Denna stuga kostar
4800kr att hyra vilket vi tycker kassören får godkänna och
jämföra med tidigare år innan vi kan boka den helt.
Beslut:
Jakob får skriva under avtalet för stugan efter att Gabriel har
kikat på priset.
Webbi föreslår att vi skippar brandlanet detta året på grund av
bristande intresse. Dessutom kan det vara bättre att ha ett sånt
event för hela sektionen just nu på grund av ”sektionsfrågan”.
Beslut:
Brandlanet läggs på is tillsvidare.
Föredragningslistan är utskickad till alla medlemmar
tillsammans med en anmälningslänk. Detta då vi har bestämt
att bjuda på pizza och behöver veta matpreferenser och hur
många vi blir. Johan ringer till Online Pizza och beställer pizza
till 18.00. Vi har läst igenom föredragningslistan tillsammans

SID 3(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
och Tomas hittade ett fel på sidan 7. Ordet framför siffran i
parentesen är fel vilket vi måste ändra på under mötet. Vi
tycker att Jakob ska vara mötesordförande, Fanny sekreterare
samt Denise och Maja justeringspersoner och rösträknare.
Beslut:
Johan har ansvar för att beställa pizza. Vårt förslag till mötet är
att Jakob ska vara mötesordförande, Fanny sekreterare samt
Denise och Maja justeringspersoner och rösträknare.
§ 111
Framtidsgruppen

§ 112
Övrigt

§ 113
Beslutssummering

Vi vill inte låta diskussionen vi påbörjat rinna ut i sanden då
den lätt gör det då stora delar av Framtidsgruppen inte
kommer vara här efter sommaren. Därför har vi diskuterat att
kanske skriva ner vad som är viktigast för oss som förening
och för våra medlemmar. Detta så att Framtidsgruppen har
underlag att arbeta med. Dock känner ingen av oss att man har
tid att sätta sig ner och skriva detta. Vi är överens om att ett
ordentligt och bra underlag från oss krävs för att göra det värt
att jobba vidare med.
Beslut: Vi vill försöka få ihop någon vettigt innan sommaren
och tar upp denna punkt igen på ett senare möte.
Johan tar upp BTR-puben och oklarheterna om vem som
egentligen ska dra i den.
Beslut: Johan kollar upp vem som ska fixa och dra i BTRpuben.
Till Daniels tack fixar Jonas event på Facebook, Fanny fixar
inbjudan och anmälan, Johan ansvarar för maten, Elin fixar
present, Jakob dubbelkollar om Daniel kan vara med och
Denise fixar pynt tillsammans med Maja.
Jakob får skriva under avtalet för stugan till kursgården efter att
Gabriel har kikat på priset.
Brandlanet läggs på is tillsvidare.
Johan har ansvar för att beställa pizza till VT-mötet. Vårt
förslag till mötet är att Jakob ska vara mötesordförande, Fanny
sekreterare samt Denise och Maja justeringspersoner och
rösträknare.
Vi vill försöka få ihop ett vettigt underlag till
Framtidsgruppen innan sommaren och tar upp denna punkten
igen på nästa veckas möte.
Johan kollar upp vem som ska dra i och fixa BTR-puben.
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§ 114
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 25/4 12:10 i styret.

§ 115
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Fanny Selin, ordförande

Elin Pettersson, sekreterare

Tomas Mo, justerare

Johan Karlelid, justerare
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