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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-09-12 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

Ordf. Jakob Kullmann 
Sekr. Fanny Selin 
Elin Pettersson 
Johan Karlelid 
Maja Wilhelmsson 
Tomas Mo 
Gabriel Larsson 
Jonas Larsson 

 
 
 
§ 199 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 200 
Justeringspersoner  Beslut: Tomas Mo och Maja Wilhelmsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 201 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 202 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 203 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-09-05 är justerat och godkänt.  
 
§ 204 
Beslutsuppföljning Jonas har skickat ut ”save the date”, Jakob har pratat med 

sektionsfotograferna och Johan har snackat med Rickard om 
jobbare till höstfesten. Tomas har ringt och frågat hur det 
skulle fungera och Jonas ska meddela Rh18 om biljard. Mer 
om detta under § 207. Johan har inte mailat Säkerhetspartner 
om att sponsra oss med skaljackor. 

 
 
§ 205 
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Information         Ordförande  
Jakob har snackat nollning med V-styret och ska på möte 
angående detta. Han har även haft kontakt med 
Räddningstjänst Syd om att de behöver markörer till en övning 
och Christina Glans om en utrymningsövning. Han har också 
snackat med V-styret om framtidsgruppen och mailat som 
vanligt. Efter lunchpresentationen som Tyréns höll i tidigare i 
veckan har vi fått beröm av husprefekten då det var mycket bra 
städat! 

   
    Sekreterare  

 Fanny har utöver det vanliga som att skriva protokoll och 
dagordning även sålt tygmärken på märkespiqniqen. Hon har 
dessutom snackat med Lunds nation om att ha BIIF-sittningen 
där vilket vi bestämt oss för att inte längre ha. Då intresset var 
litet är vi i BIIF:et istället. 

   
    Kassör  
    Gabriel har betalat räkningar och bokfört.  
   
    Studierådsordförande  

 Maja har haft två studiekvällar som båda var fullspäckade med 
studenter, kul! Hon har även haft möte med 
studierådsordförandena om fösta veckan och hur det gick. 
Hon ska snart dela ut CEQ-priser till några av de som svarat 
på alla kursutvärderingar. Priset är 100kr på ICA.  

   
    Sexmästare  

Johan har fixat med alkoholtillståndet till höstfesten och lärt sig 
mer om gasque för att veta hur festen ska läggas upp. 

 
PR-chef  
Jonas har fixat affischer och lagt upp ett inlägg på biifsta. Han 
har dessutom sålt märken vilket gick väldigt bra. 

         
      Arbetsmarknadskontakt 

Denise har haft planeringsmöte med AMK-gruppen angående 
Stockholmsresan. Hon har också haft kontakt med Ramböll 
och fixat anmälan till deras kväll i Malmö. Dessutom har hon 
mailat massor. 

 
Sportbas  
Elin har inte gjort så mycket men mår superbra. 

 
Webbi  
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Tomas har bokat hela Paradis Biljard vilket vi pratar mer om 
under § 207.  

 
§ 206 
Grillning med Bi18 Vi har 3000kr att göra något roligt för. Då detta måste ske efter 

nollningen kanske det är för kallt för grillning så vi tänker att vi 
kör Laserdome istället. Vi bokar hela hallen i Malmö den 6/11. 
Jakob ringer och bokar och Jonas meddelar Bi18. 
Beslut: Jakob bokar Laserdome 6/11 och Jonas meddelar 
Bi18. 

 
§ 207 
Biljard med Rh18 Tomas har bokat hela Paradis Biljard mellan 18.00 och 19.00 

den 26/9. Jakob bjuder in Henrik och Alexander. Tomas lägger 
upp en anmälningslänk i Rh18-gruppen och sista 
anmälningsdag är på söndag. Elin fixar ett spelprogram så att 
det blir en turnering. 
Beslut: Tomas fixar anmälningslänk och Elin gör ett 
spelprogram. 

 
§ 208 
Övning spex Beslut: Vi övar på vårt spex imorgon på lunchen. 
 
§ 209  
Höstfest Johan berättar att Johan Wester inte vill göra något 

framträdande på höstfesten. Kontraktet till gasque är påskrivet. 
Vi skickar ut anmälan en månad innan festen och sista anmälan 
är två veckor innan.  

 
§ 210 
Övrigt Vi ska stå i caféet på onsdag nästa vecka så vi flyttar 

styrelsemötet till torsdag. Vi har blivit inbjudna till en 
styrelseutbildning den 7/10.  

 Denise gör ett inlägg med information om programsittningen i 
BI18-gruppen på Facebook. Förfest 17.15 framför M-huset. Vi 
kör förfest med kubb och musik. 
Beslut: Denise informerar Bi18 om programsittningen. Vi står 
i caféet nästa vecka. 

 
§ 211 
Beslutssummering  Jakob bokar Laserdome 6/11 och Jonas meddelar Bi18. Tomas 

fixar anmälningslänk och Elin gör ett spelprogram till 
biljardkvällen med RH18. Vi övar på vårt spex till 
programsittningen imorgon på lunchen. Denise informerar 
Bi18 om programsittningen. Vi står i caféet nästa vecka. 
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§ 212 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 20/9 12:10 i styret.  
 
§ 213 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Maja Wilhelmsson, justerare  Tomas Mo, justerare 
 


