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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-10-11 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

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

 
 
 
§ 260 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 261 
Justeringspersoner  Beslut: Tomas Mo och Jonas Larsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 262 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 263 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 264 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-10-03 är justerat och godkänt.  
 
§ 265 
Beslutsuppföljning Jonas fixade ett intresseanmälansformulär och Maja, Fanny och 

Elin bakade till sektionssafarin. Vi har bestämt att vi diskuterar 
filmen vidare måndagen den 15/10 och att vi ska ha möte med 
sektionsstyrelsen den 22/10. Jakob har frågat de gamla 
styrelserna om de är intresserade av en pubrunda den 20/10. 
Gabriel följde städaschemat och gjorde fint i BIIF-rummet 
förra veckan. 
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§ 266 
Information         Hela styret 

I onsdags var det sektionssafari både på lunchen och i 
samband med en pub på kvällen. Vi i styrelsen var där och 
representerade BIIF. 

 
Ordförande  

    Jakob har mailat och varit på möten.  
   
    Sekreterare  

 Fanny har bakat till sektionssafarin och skrivit protokoll samt 
dagordning. 

      
    Studierådsordförande  

Maja har bakat till sektionssafarin och varit på 
institutionsstyrelsemöte. Hon har även haft studiekväll och 
studierådsmöte med sitt studieråd. Dessutom har Maja mailat 
ett bageri om CEQ-tårtan.  

   
    Sexmästare  

Johan har beställt mat till kvällens presentation med FSD och 
fått klartecken att servera alkohol på höstfesten. Han har även 
beställt mat till nästa veckas lunchföreläsning. Utöver detta har 
han både haft möte med Brandsex och provlagat maten till 
höstfesten tillsammans med dem. Han meddelar att det blev 
mycket gott. Nästa vecka kommer anmälan ut för både gäster 
och jobbare.  

 
PR-chef  
Jonas har fått igång den fantastiskt fina nya hemsidan 
tillsammans med Tomas. Han har även gjort en 
intresseanmälanslänk och affischer till sektionssafarin.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har fixat med anmälningar både för denna och nästa 
veckas presentation. Dessutom har hon mailat.  

 
Sportbas  
Elin bakade underbart goda chokladbollsbiskvier i långpanna 
till sektionssafarin.  

 
Webbi  
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Tomas har jobbat hårt med skapandet av vår fina nya hemsida 
och lagt upp alla gamla protokoll. 

 
§ 267 
Spex höstfest Sekretessbelagt.  
 
§ 268 
HT-möte Den 22/11 är det dags för det mycket spännande HT-mötet. 

Nästa vecka skickar vi ut en kallelse i form av ett event på 
Facebook och affischer som Jonas fixar. Denise bokar V:B 
klockan 17.15. Vi funderar på om vi hade kunnat bjuda på 
pizza och Gabriel får återkomma med besked efter att han 
tittat på budgeten. Alla kollar igenom sina egna delar av stadgar 
och reglemente ifall något behöver ändras. På 
diskussionsmötet på måndag pratar vi igenom vilka 
propositioner vi ska lägga fram och bestämmer datum då 
motioner senast ska vara inskickade. Vi kommer ha ett möte 
längre fram då vi svarar på motioner och går igenom vår 
budget. 
Beslut: Jonas fixar kallelsen i form av ett Facebook-event och 
affischer. Denise bokar lokal. Mer diskussion sker på 
måndagens möte. Gabriel bestämmer om vi ska bjuda på pizza 
eller bara fika. 

 
§ 269 
Valberedningen I valberedningen sitter Louise Solheim, Olivia Wernberg, Ebba 

Johnsson och Lorentz Brännström. Vi utlyste en post i 
valberedningen till Bi18 men ingen var intresserad. På söndag 
stänger nomineringen och listan på vilka som nominerats 
publiceras nästa vecka. Efter det tar valberedningen över och 
lägger fram sina kandidater. Jakob pratar med valberedningen. 
Beslut: Jakob pratar med valberedningen. 

 
§ 270  
Hösten Vårt verksamhetsår börjar gå mot sitt slut vilket innebär att vi 

behöver tänka på om det är mer än det som är planerat som vi 
vill genomföra. På måndag ska vi diskutera filmen och 
bestämma hur vi lägger upp arbetet med den. Innan jul 
behöver vi gå igenom budgeten för att veta ungefär hur vi 
ligger till. Vi funderar på att köpa en projektor eller kanske lite 
sportprylar. Denna punkt tar vi upp igen om två veckor.  

 
§ 271 
Övrigt M-sektionen och I-sektionen kommer att hyra lophtet under 

höstfestkvällen då vi inte kommer använda det förrän efter 
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klockan tre. Pengarna vi får in av uthyrning plus en del av de 
pengar vi fått in från en gammal reseförening vill vi ge tillbaka 
till årets reseförening. Vi tänker att vi ger fyra människor 
möjlighet att städa lophtet efter höstfesten. De får 150kr 
gånger tre timmar var. Maja pratar med jobbansvariga i 
reseföreningen.   
Beslut: Maja pratar med reseföreningen om de är intresserade 
av att städa lophtet efter höstfesten.  

 
§ 272 
Beslutssummering  Jonas fixar kallelsen till HT-mötet i form av ett Facebook-

event och affischer. Denise bokar lokalen till HT-mötet. Mer 
diskussion inför HT-mötet sker på måndagens möte och 
Gabriel bestämmer om vi ska bjuda på pizza eller bara fika. 
Jakob pratar med valberedningen. Maja pratar med 
reseföreningen om de är intresserade av att städa lophtet efter 
höstfesten. 

 
§ 273 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 17/10 12:10 i styret.  
 
§ 274 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Tomas Mo, justerare  Jonas Larsson, justerare 
 


