
 

 

BIIF 
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES 

INTRESSEFÖRENING 
 

 

 
 

SID 1(4) 

    
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-05-09 

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 
 

 
 
 
§ 144 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 145 
Justeringspersoner  Beslut: Denise Pettersson och Elin Pettersson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 146 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 147 
Dagordning Beslut: Att ändra § 151 till ”Framtidsgruppen” då det är 

endast denna punkt som kommer diskuteras på dagens möte. 
Resterande punkter tas upp på kommande möten.  

 
§ 148 
Föregående mötesprotokoll Protokoll från 2018-04-25, 2018-05-02 och vårterminsmötet är 

justerat och godkänt.  
 
§ 149 
Beslutsuppföljning Datum för höstfesten är den 10/11. Vi ska ha ouvvemys den 

14/5 efter mötet med Framtidsgruppen. Denise mailar Willis 
Tower Watson vårt förslag om cykellampor. 
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§ 150 
Information         Hela styret 

I tisdags var hela styret med och hjälpte till och styrde avskedet 
för Daniel på tegeltorget. Vi bjöd på grillat och lite annat smått. 
Det var mycket lyckat och uppskattat i sommarvädret! Det var 
bara häng och inget tal eller liknande till Daniel då han absolut 
inte ville ha det. 
I fredags åkte Tomas, Jonas, Johan, Elin, Maja och Fanny till 
Luleå och hälsade på BRINN. De stannade över helgen och 
fick se och lära sig hur det fungerar där uppe. Dessutom fick 
de gå på en fantastisk vår-sittning.  

 
Ordförande  
Jakob har gjort ett formulär och skickat ut till alla våra 
medlemmar. Han har även varit på möte med 
studievägledningen om nollningen och haft korrespondens 
med Daniel och Håkan då de ska boka in ett möte, även detta 
om nollningen.  

   
    Sekreterare  

 Fanny har skrivit protokoll, dagordning och ändrat det som 
röstades igenom på vårterminsmötet i stadgar och reglemente. 
Hon har även varit på möte med studievägledningen. 

   
    Kassör  

Gabriel har kassörat. Inför Daniels tack igår fixade han lite 
extra då han var med och handlade, förberedde maten och 
grillade. 

   
    Studierådsordförande  
    Maja gjorde vårt spex i Luleå till succé.  
   
    Sexmästare  

 Johan har bokat mat till lunchpresentationen nästa vecka och 
ordnat med BTR-puben. Han har stämt av menyn med Bengt 
Dahlgren så nu är det bara lite blanketter som ska bli 
godkända. Han tog även fram meny och handlade igår till 
grillningen.   

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har haft kontakt med Brandkåren Attunda då de ska 
komma hit och ha lunchföreläsning den 14/5. Hon har även 
pratat med AMK-gruppen om Stockholmsresan. Dessutom har 
hon mailat ut till alla våra medlemmar om ett brandvaktsjobb i 
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Malmö och börjat kika på väntelistan på företag som vill 
komma hit till hösten. 

 
Sportbas  
Elin har fixat inför fotbollsturneringen. Hon har skickat ut 
spelschema och det är 5 lag anmälda. Dessutom var hon med 
och handlade mat till Daniels tack. 

 
Webbi  
Tomas har kikat på buss till kursgården och tagit fram offert.  

  
§ 151 
Framtidsgruppen På måndag ska vi i styrelsen ha ett möte med Framtidsgruppen 

här på V-sektionen. Inför detta har vi tagit fram ett formulär 
som alla våra medlemmar fått möjlighet att svara på. Tyvärr har 
denna inte haft så hög svarsfrekvens än så länge. 

 Idag fick vi även underlag från Framtidsgruppen med punkter 
som de vill att vi uppfyller för att få stanna kvar under 
sektionen. Det handlar om ett visst antal funktionärer och 
events som föreningen får hålla i och att en del av pengarna vi 
tjänar in på näringslivet ska gå till sektionen.  

 Vi ska diskutera detta vidare på måndag, först inom styrelsen 
och sedan på själva mötet. Spontant tycker vi i styrelsen att de 
sätter hårt mot mjukt då vi har försökt att mötas på mitten för 
att få ett bättre samarbete med sektionen. Det är tråkigt att 
behöva ha gränser för antalet funktionärer och events vi ska. 
Dock tror vi att föreningen skulle rulla på ändå med mer fokus 
på de evenemang vi får ha och att de antal funktionär som väljs 
har mer ansvar. Att betala en summa pengar för att vi brandare 
inte ska ta del av två näringsliv medan lantmäteri och väg och 
vatten bara tar del av ett har vi pratat om tidigare. På mötet ska 
vi gå in med en inställning att vi inte vill ha något ultimatum 
och att inget stort kan ändras utan att majoriteten av våra 
medlemmar håller med.  

 
§ 152 
Övrigt Inget övrigt. 
 
§ 153 
Beslutssummering  Inga beslut. 
 
§ 154 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 16/5 12:10 i styret.  
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§ 155 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Denise Pettersson, justerare  Elin Pettersson, justerare 
 


