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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-09-20 

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 

 
 
 
§ 214 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 215 
Justeringspersoner  Beslut: Jonas Larsson och Johan Karlelid väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 216 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 217 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 218 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-09-12 är justerat och godkänt. 
 
§ 219 
Beslutsuppföljning Johan har ringt Säkerhetspartner angående vår sponsring och 

han ska få svar inom kort. 
 
§ 220 
Information         Hela styret 

Den 17/9 hade vi alla i styrelsen ett diskussionsmöte angående 
förslagen som Framtidsgruppen lade fram till oss i våras. 
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Information om detta kommer till medlemmarna inom kort. 
Igår stod styrelsen i caféet. 

 
Ordförande  
Jakob har bokat laserdome till kvällen med Bi18 och 
sammanställt det vi kom fram till under diskussionsmötet till 
ett mail som vi ska skicka ut till medlemmarna. Han har även 
mailat.  

   
    Sekreterare  
    Fanny har skrivit protokoll och dagordning. 

   
    Kassör  
    Gabriel har betalat räkningar. 
   
    Studierådsordförande  

Maja har delat ut CEQ-priser och haft en studiekväll. 
   
    Sexmästare  

Johan har mailat en del med olika människor. Han har haft 
möte om höstfesten tillsammans med både nuvarande och 
gamla brandsex för att lära sig strategier. Han ska skriva ett 
kunskapsprov för att visa att han är lämplig som ansvarig för 
ett alkoholevent. Han har även styltat upp saker som ska göras 
och pratat med Ida om höstfesten.  

 
PR-chef  
Jonas har sålt en ouverall. 

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har fixat med bokning av salar och mailat med företag. 

 
Sportbas  
Elin har börjat titta på datum för innebrandyturnering och ska 
boka Victoriastadion. Hon har även planerat in ett lunchmöte 
med sportrådet och hjälp Maja att dela ut CEQ-priser. 

 
Webbi  
Tomas har sammanställt anmälningarna inför biljardkvällen 
med Rh18 och anpassat bokningen utefter det.  

 
§ 221 
Spex höstfest Vi har spånat lite på ett spex och delat in oss i ansvarsgrupper.  
 
§ 222 
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Städning av BIIF-rummet Gabriel påpekar att vi borde bli bättre på att städa speciellt 
efter det varit fest. Vi håller alla med om detta och Gabriel 
fixar ett städschema för resten av terminen. På 
beslutsuppföljningen ska vi i fortsättningen följa upp om det 
blivit städat. Den 27/9 efter 15.00 är det storstädning av 
BIIF:et och förrådet.  
Beslut: Gabriel fixar ett städschema och på torsdag nästa 
vecka har vi storstädning. 

 
§ 223 
Biljard med Rh18 Tomas har fixat så att vi har 6st bord bokade då vi kommer bli 

runt 23 personer. Elin fixar spelschema och Jakob lägger upp i 
Rh18-gruppen att vi samlas 17.45.  
Beslut: Elin fixar spelschema och Jakob påminner i 
klassgruppen.  

 
§ 224 
Övrigt Johan informerar om tema, meny och annat smått och gott 

inför höstfesten. Läget är under kontroll.  
 På nästa veckas möte ska vi prata om hur vi tar hand om 

BRINN bäst under höstfest-helgen. Var de ska bo, 
sysselsättning och så vidare. 

 Elin ska sätta datum för innebrandyturneringen i höst. Om 
Victoriastadion är ledig den 11/11 blir det då annars blir det 
25/11.  
Vi ändrar lite i mailet som vi ska skicka ut till medlemmarna 
och V-styret om diskussionen vi hade i måndags. Alla ettor 
kommer dessutom få en del med lite bakgrundsförklaring så att 
det inte blir några missförstånd.  
Beslut: En punkt på nästa veckas möte är hur vi ska ta emot 
BRINN. Elin ska spika innebrandyturneringen. Jakob mailar 
våra medlemmar och gör ett tillägg till ettorna.  

 
§ 225 
Beslutssummering  Gabriel fixar ett städschema och på torsdag nästa vecka har vi 

storstädning. Elin fixar spelschema och Jakob påminner i 
klassgruppen om biljarden med Rh18. En punkt på nästa 
veckas möte är hur vi ska ta emot BRINN. Den årliga 
innebrandyturneringen blir antingen den 11/11 eller 25/11. 
Jakob mailar våra medlemmar om våra framtidsförslag och gör 
ett tillägg till ettorna. 

 
§ 226 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 26/9 12:10 i styret.  
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§ 227 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Johan Karlelid, justerare  Jonas Larsson, justerare 
 


