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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-05-23 

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 

 
 
 
§ 170 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 171 
Justeringspersoner  Beslut: Denise Pettersson och Elin Pettersson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 172 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 173 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 174 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-05-15 är godkänt och justerat. 
 
§ 175 
Beslutsuppföljning Maja tog upp våra punkter från förra mötet på mötet med 

programledningen vilket hon berättar mer om i § 180. Fanny 
har lagt upp en omröstning om när vi kan ta kort till tackkort 
och sommarhälsning. Maja har lagt upp en omröstning så vi 
kan rösta när en BIIF-helg passar. Denise har beställt blommor 
till Daniel.  
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§ 176 
Information         Ordförande  

Jakob har fixat så att kursgården är bokad. Han har även mailat 
lite.  

   
    Sekreterare 
    Fanny har justerat protokoll och skrivit dagordning. 

   
    Kassör  
    Gabriel har kassörat. 
   
    Studierådsordförande  

Maja har mailat Bi16 då de behöver två nya 
studierådsrepresentanter vilket hon nu lyckats tillsätta. Igår var 
hon även på möte med programledningen.  

   
    Sexmästare  

Johan styrde gårdagens BTR-pub vilket verkade mycket 
uppskattat med schyst mat och ett bra quiz. Han väntar nu på 
besked från LU om vi kan boka gasque till höstfesten den 
17/11 då den nu bara är bokad preliminärt.  

 
PR-chef  
Jonas har beställt och hämtat våra fina muggar! Han är mycket 
nöjd med resultatet. Han har även varit i kontakt med en kille 
angående ouvvarna och väntar nu på ett prisförslag. 

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har funderat lite över hösten då många företag vill veta 
datum redan nu. Hon ska boka dessa preliminärt. Hon håller 
även på att knåpa på ett mail om cykellysena vi vill bli 
sponsrade med. 

 
Sportbas  
Elin övervakade BTR-puben lite igår och provsmakade buffén. 
Hon har även varit i kontakt med BRINN angående en hike på 
Kebnekajse. 

 
Webbi  
Tomas var sekreterare på förra mötet och han har nu fått 
busstiderna inför kursgården. 

  
§ 177 
Livesändning av examensarbete Gabriel säger att det var en student som hörde av sig då hans 

mormor ville se hans redovisning av examensarbetet. Förra 



 

 

BIIF 
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES 

INTRESSEFÖRENING 
 

 

 
 

SID 3(5) 

terminen spelade BIIF in varje redovisning och sände live på 
Facebook vilket det var mycket jobb med. Ska vi filma en 
redovisning måste vi filma allas. Vi tycker inte att det riktigt 
ligger på oss utan på programledningen om det är de som vill 
att det ska spelas in. Dock lånar vi gärna ut vår Facebook och 
utrustning. Jakob mailar Håkan angående detta.  
Beslut: Jakob mailar Håkan att de gärna får låna vår utrustning 
och lägga ut filmerna på vår Facebook. 

 
§ 178 
Höstfesten Johan säger att han fortfarande väntar på svar från LU då de 

inte riktigt vet om det kommer ligga några tentor i gasque 
denna dagen. Lophtet är i alla fall bokat. När datumet är 
hundra procent spikat fixar Jonas en schyst inbjudan med save 
the date. Så fort som möjligt ska vi försöka nå ut till alla 
alumner.  

 Beslut: Jonas fixar save the date. 
 
§ 179 
Diskussionsmöte 25/5 På fredag klockan 17.15 ska vi ha diskussionsmöte i V-supé. Vi 

är lite oroliga för att det inte kommer dyka upp så många då 
mailet med info tydligen hamnade i skräpposten. Dock hoppas 
vi på att alla som bryr sig om föreningens framtid tar sig tid! 
Jakob och Tomas fixar fika under fredagen. Jakob gör även ett 
underlag för oss i styret. Vi tänker att vi först kör en 
presentation och lite kort info sedan diskuterar vi i smågrupper 
och sedan allihopa. Någonstans här emellan fikar vi. Jonas 
lägger ut en påminnelse på Facebook och vi påminner i våra 
klassgrupper.  

 Angående framtiden så undrar Gabriel hur han ska hinna titta 
på ekonomin innan sommaren som framtidsgruppen bad om. 
Johan säger att han gärna kikar på det då han tycker det är kul 
bara han får lite underlag.  
Beslut: Jakob fixar underlag till mötet och fika tillsammans 
med Tomas. Jonas fixar ett Facebook inlägg.  

 
§ 180 
Övrigt Maja berättar om mötet med programledningen igår. När hon 

tog upp förslaget om att vi ska bjuda hit gymnasieelever under 
en dag som Jonas drar i blev de supertaggade. Dock tyckte de 
att det var sådär att ett företag just nu har bollen med filmen 
men detta ligger inte på oss. De sa även att de gärna hade 
sponsrat vår resa till Luleå men tyvärr framgick inte detta 
tidigare. Diskussionen om att vi vill åka ut på mässor för att 
höja antalet sökande kommer att fortsätta. Vi kan höra av oss 
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till den ansvariga på LTH och säga att vi är intresserade då det 
alltid är samma personer som kontaktas. 
Allt till Barbara är fixat förutom käk vilket ligger på oss. 
Kursgården är löst och RUBarna har fått info och bokat in 
kvällen. Vi ska göra en presentationsfilm som ska visas för alla 
nollor under första veckan. Jonas drar ihop en plan så att vi 
kan filma lite på olika håll allihopa. Filmen avslutas med ett 
klipp från Revinge och Jakob kollar upp vilka dagar vi kan åka 
dit. Vi kanske kan skriva en egen låt?  
Denise undrar om vi tycker att de ska köpa ombokningsbara 
biljetter till Stockholmsresan. Detta tycker inte vi behövs.  
Johan säger att Brandsex undrar om de kan få access till 
förrådet då de ofta är där och springer när de har events. Vi 
tänker att det kanske hade räckt med att en får access då vi har 
mycket av värde där inne. Detta är dock upp till husprefekten 
att bestämma så vi diskuterar vidare detta i höst.  
Gabriel undrar hur vi gör med posten i sommar och vi 
kommer fram till att Maja och Fanny kan sköta den under de 
veckorna de är i Revinge.  
Jonas ska titta på och fixa högtalare till nollningen. Vår budget 
till detta är 5000kr.  

 Sommarbilderna ska tas på tisdag eller onsdag nästa vecka.  
Beslut: Jonas fixar filmunderlag och Jakob kollar med Revinge 
när vi kan komma ut och filma. Jonas köper en högtalare. Maja 
och Fanny sköter posten i början av sommaren. 

 
§ 181 
Beslutssummering  Jakob mailar Håkan att de gärna får låna vår utrustning för att 

filma redovisningarna av examensarbeten och lägga ut på vår 
Facebook. 

 Jonas fixar save the date till höstfesten när datumet är spikat. 
 Till fredagens möte fixar Jakob underlag och fika tillsammans 

med Tomas. Jonas fixar ett Facebook inlägg. 
Till vår presentationsfilm fixar Jonas filmunderlag och Jakob 
kollar med Revinge när vi kan komma ut och filma. Jonas 
köper en högtalare. Maja och Fanny sköter posten i början av 
sommaren. 

 
 
§ 182 
Nästa möte    Beslut: Efter sommaren innan nollningen. 
 
§ 13 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Denise Pettersson, justerare  Elin Pettersson, justerare 
 


