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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-05-02 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

Ordf. Jakob Kullmann 
Sekr. Fanny Selin 
Denise Pettersson 
Elin Pettersson 
Maja Wilhelmsson 
Jonas Larsson 

 
 
 
§ 130 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 131 
Justeringspersoner  Beslut: Denise Pettersson och Maja Wilhelmsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 132 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 133 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 134 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-04-25 är justerat men inte godkänt. 
 
§ 135 
Beslutsuppföljning        Vi ska köpa ett kubb-spel innan Daniels tack. 

Vi har möte med Framtidsgruppen den 14/5 klockan 17.00 
och Jakob ska senare idag fixa en enkät som vi ska skicka till 
medlemmarna. 
Jonas är spexansvarig och Tomas är ansvarig för presenten till 
Luleå. I § 137 tar vi upp viktiga punkter som vi tar med oss 
upp. 
Maja har tagit upp minskning i antalet sökande med 
programledningen vilket hon berättar mer om i § 140. 
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Jonas och Fanny är ansvariga för att ceremonin för BIIF17 blir 
av och vi väntar med att bestämma datum tills vi vet när BIIF-
rummet är färdigt. 

 
§ 136 
Information         Ordförande  

Jakob försöker läsa in sig på nollningen och senare idag ska 
han göra en enkät som vi kan ha som underlag inför mötet 
med framtidsgruppen. 

     
    Sekreterare  

Fanny har justerat protokoll och skrivit dagordning till veckans 
möte. 

  
    Kassör  

Gabriel är tyvärr inte med på veckans möte men sedan förra 
mötet har han kassörat. 

   
    Studierådsordförande  

 Maja har mailat programledningen om att antalet sökande till 
brandingenjörsutbildningen har minskat i år igen vilket hon 
berättar mer om i § 140. Hon har även censurerat CEQ-
rapporter.  

   
    Sexmästare  

Johan kunde tyvärr inte vara med på dagens möte men han har 
handlat inredning på IKEA till BIIF-rummet och pratat med 
husprefekten. Dessutom har han tagit reda på info om 
Luleåresan och meddelat oss.  

 
PR-chef  
Jonas har diskuterat med Johan angående inredningen till 
BIIF-rummet och godkänt hans förslag. Jonas har även gjort 
en plansch till fotbollsturneringen och till och med fixat ett 
Facebook-event på det främmande språket engelska.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise hade kvällspresentation förra onsdagen vilket var 
väldigt lyckat och roligt. Hon skrev nyss till AMK-gruppen och 
frågade hur det går med Stockholm-resan. Hon har även 
försökt få tag på Attunda Räddningstjänst som ville ha en 
lunchpresentation om två veckor. Tyvärr har de inte svarat. 
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Sportbas  
Elin har skickat ut anmälan till fotbollsturneringen. Dessvärre 
är det bara två lag anmälda än så länge så hon ska skicka ut en 
påminnelse. 

 
Webbi  
Tomas tillbringar veckan i Uppsala så han kunde inte heller 
vara med på veckans möte. Den senaste veckan har han 
funderat på vad vi ska ge i present till BRINN. 

 
§ 137 
Luleåresan Inför helgens besök i Luleå ska vi sammanställa lite vad vi vill 

diskutera. Den viktigaste punkten blir att vi behöver en strategi 
hur vi ska jobba och nå ut till flera då antalet sökande till 
brandingenjörsprogrammet har sjunkit igen. Vi vill även 
diskutera näringslivet och hur de jobbar med detta. Vi kanske 
kan utbyta inspiration till kommande event. Dessutom vill vi 
veta hur det går med filmen som ska spegla 
brandingenjörsyrket och utbildningen. 

 
§ 138 
Höstfesten Vi har bestämt att höstfesten blir den 10/11. Johan bokar 

gasque och lophtet nästa vecka. Jakob säger att vi måste fixa 
inbjudan och skicka ut till gamla studenter redan i augusti. Elin 
säger att vi borde diskutera redan nu hur vi gör med plus ett då 
det hade varit lite diskussion kring detta förra året. Problemet 
är att honnörsbordet bara har 30 platser och där ska 
programledningen, BRINN, BIIF och V-styret få plats med 
eventuella plus ett. En tanke är att man kan ta lite från fall till 
fall och höra med dem ifall det är okej att vi placerar deras plus 
ett på ett annat bord.  
Beslut: Datum för höstfesten är den 10/11.  

 
§ 139 
Höstens arbete Denise säger att hon vill ha en brandpub där man kan bjuda in 

alla på sektionen då det är mysigt att hänga i caféet. Detta 
tycker vi låter som en bra idé!  
Jonas säger att vi borde ha en dag då gymnasielever får 
chansen att komma hit och se hur det är att studera här. Vi 
kanske till och med kunde gjort detta alla tre programmen på 
sektionen tillsammans för att kunna bjuda hit fler. Vi tänker att 
vi kunde haft både lite allmänt om alla programmen och sen 
något inslag lite mer programspecifikt. En sittning på kvällen 
vore ju jättekul. Jakob lyfter detta på ett möte med V-styret.  
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Som vi har diskuterat tidigare hade vi tyckt det varit en bra idé 
att åka till en av Saco Studentmässor i höst.  
Vi vill även hitta på något kul för de nya bytisarna som 
kommer efter sommaren. Kanske en kräftskiva?  

§ 140 
Övrigt Angående Daniels tack så hoppar vi present då han inte vill att 

det ska bli en stor grej. Istället köper vi en liten blomma och 
ger diskret.  
Maja har som sagt mailat programledningen angående antalet 
sökande i år. De sa att de ville samarbeta och jobba för att öka 
antalet igen. På nästa veckas möte skriver vi ner punkter som 
Maja kan ta med sig till nästa möte med programledningen.  
Denise säger att hon har mailat Säkerhetspartner om att vi vill 
ha skaljackor med deras logga på men inte fått något svar. 
Willis Tower Watson har meddelat att de skulle vilja sponsra 
med cykelhjälmar vilket är en väldigt bra grej. Dock tror vi att 
cykellampor skulle uppskattas och användas mer.  
Jonas vill diskutera lamporna i BIIF-rummet då de släcks hela 
tiden. Sensorn är kass och okänslig vilket vi inte kan göra så 
mycket åt. 
Sist men inte minst behöver vi bestämma ett datum då vi ska 
sy på vårt flammiga tyg på våra ouvvar. Detta ska vi göra efter 
mötet med framtidsgruppen. 
Beslut: Vi ska ha ouvvemys den 14/5. Denise mailar Willis 
Tower Watson vårt förslag om cykellampor. På nästa veckas 
möte skriver vi ner punkter som Maja kan ta med sig till nästa 
möte med programledningen. 

 
§ 141 
Beslutssummering  Datum för höstfesten är den 10/11. 

Vi ska ha ouvvemys den 14/5.  
Denise mailar Willis Tower Watson vårt förslag om 
cykellampor.  
På nästa veckas möte skriver vi ner punkter som Maja kan ta 
med sig till nästa möte med programledningen. 

 
§ 142 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 9/5 12:10 i styret.  
 
§ 143 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Denise Pettersson, justerare  Maja Wilhelmsson, justerare 
 


