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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-10-03 

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 

 
 
 
§ 244 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 245 
Justeringspersoner  Beslut: Maja Wilhelmsson och Elin Pettersson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 246 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 247 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 248 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-09-26 är justerat och godkänt.  
 
§ 249 
Beslutsuppföljning Vi kommer inte lägga in en motion om att ha 

arbetsmarknadsmässa oftare. Däremot kommer vi diskutera 
detta senare och presentera förslaget till nästa års styrelse. Vi 
ska inte ha några användare på den nya hemsidan. Jonas och 
Tomas har pratat ihop sig om att skapa en ny hemsida och 
återkommer med sammanställning. Jakob ska fixa en ny drive 
och tar bort alla listor på vår gamla. Jakob tar över 
administrationen inför sektionsdagen för gymnasieelever men 
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Maja och Jonas hjälper till när det behövs. Jakob har fixat en 
bra plan inför Tour the BIIF. 

 
§ 250 
Information         Hela styret 

Förra veckan gjorde vi rent och fint i både BIIF-rummet och i 
förrådet. De som kunde hjälpte även till på V-dagen och 
spelade biljard tillsammans med Rh18.  

 
Ordförande  
Jakob har haft spontanmöte med Håkan om diverse grejer på 
programmet. Han har även fixat med markörer som behövs på 
en övning och utlyst tre studenter som ska få åka på ett 
slutseminarium i Stockholm. Utöver det har han mailat och 
fixat annat smått. 

   
    Sekreterare  
    Fanny har skrivit dagordning och protokoll.  
      
    Kassör  

 Gabriel har äntligen köpt en konteringsstämpel! Dessutom har 
han kassörat. 

   
    Studierådsordförande  

 Maja har haft möte med studierådsordförandena och diskuterat 
makalösa CEQ-priser. Hon har även mailat med Bengt 
Dahlgren om CEQ-tårtan som delas ut till den klass som fyllt i 
flest enkäter. Dessutom har hon pratat med Bi16:s 
studierådsrepresentanter inför deras första CEQ-möte. Ikväll 
ska hon på ett mycket spännande SRX-möte. 

   
    Sexmästare  

Johan gjorde ett fantastiskt jobb och fick godkänt på 
kunskapsprovet så att vi får servera alkohol på höstfesten. Han 
har även haft möte med Brandsex. 

 
PR-chef  
Jonas har varit på möte angående sektionsdagen och haft möte 
med Tomas om hemsidan. Dessutom har han fixat två nya 
rättstavade affischer. 

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har pratat mycket med Prevecon och bollat koncept 
inför deras presentation. Hon har även mailat en hel del. 
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Sportbas  
Elin har bokat Victoriastadion för den årliga 
innebrandyturneringen den 11/11 mellan 14.00 och 17.00. 
Hon har även mailat om att ha en bågskyttekväll men det var 
tyvärr för dyrt.  

 
Webbi  
Tomas har haft möte med Jonas om hemsidan.  

  
§ 251 
Spex höstfest Sekretessbelagt.  
 
§ 252 
Sektionssafari Nästa vecka den 10/10 är det dags för sektionssafari. Den 

kommer dels att vara under lunchen och dels på kvällen i 
samband med en pub som V-sex anordnar. Detta innebär att vi 
flyttar vårt styrelsemöte till torsdagen. Elin, Fanny och Maja 
bakar något gott som vi kan bjuda på under lunchen. På 
lunchen står Johan, Gabriel och Elin då de inte kan vara med 
på kvällen. Annars försöker alla vara där så mycket som 
möjligt. Jonas fixar ett intresseanmälansformulär med alla 
funktionärsposter. 
Beslut: Jonas fixar ett intresseanmälansformulär. Maja, Fanny 
och Elin bakar. 

 
§ 253 
Film om Brandingenjörsutbildningen Jakob har snackat med Håkan som sa att de kunde få loss lite 

pengar för att göra en film. Filmen ska visa utbildningen och 
vad man kan jobba med efteråt. Tanken är att filmen ska finnas 
på LTH:s sida under brandingenjörsutbildningen. Vi borde 
diskutera detta och lägga upp en plan så Jakob lägger ut lite 
förslag på datum i vår grupp. Vi får diskutera om vi har 
möjlighet att genomföra detta eller om vi överlåter det till nästa 
års styrelse. Filmen som vi diskuterade i våras i samarbete med 
BRINN blir inte av. 
Beslut: Jakob lägger upp förslag på datum då vi kan diskutera 
filmen vidare.  

 
§ 254  
BIIF-sittning Vi har skickat ut ett ”save the date” till den 20/10. Tyvärr så 

kan vi inte längre ha festen i BIIF-rummet då reglerna 
angående fest på campus har ändrats. Jakob kikar hur stort 
intresset är för till exempel en pubrunda. 
Beslut: Jakob hör med de gamla styrelserna om de är 
intresserade av en pubrunda denna kväll. 
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§ 255 
Förslag angående BIIF och Sektionen Jakob har diskuterat våra förslag med V-styret. De tycker att 

det redan har blivit bättre stämning mellan sektionen och BIIF 
efter nollningen. De tycker även att våra förslag är bättre än de 
som Framtidsgruppen lade fram i våras så vi fortsätter att 
jobba utefter dessa. Dock ville styrelsen diskutera lokalbristen 
som råder framför allt under nollningen. Jakob lägger ut lite 
datum så att vi kan få ihop ett lunchmöte med V-styret och 
diskutera saken vidare. 
Beslut: Jakob lägger upp förslag på datum så att vi får till ett 
möte med V-styret. 

 
§ 256 
Övrigt Webbi och PR-chefen meddelar att hemsidan är på gång.  
 Jakob har ej fått några svar på mailet han skickade ut till alla 

våra medlemmar angående våra framtidsförslag. 
§ 257 
Beslutssummering  Jonas fixar ett intresseanmälansformulär och Maja, Fanny och 

Elin bakar till sektionssafarin. Jakob lägger upp förslag på 
datum då vi kan diskutera filmen vidare. Jakob hör med de 
gamla styrelserna om de är intresserade av en pubrunda den 
20/10. Jakob lägger upp förslag på datum så att vi får till ett 
möte med V-styret. 

 
§ 258 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 11/10 12:10 i styret.  
 
§ 259 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
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Elin Pettersson, justerare  Maja Wilhelmsson, justerare 
 


