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Beslutande

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

§ 275
OFMÖ
§ 276
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Maja Wilhelmsson och Johan Karlelid väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 277
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 278
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 279
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-10-11 är justerat och godkänt.

§ 280
Beslutsuppföljning

Jakob och Jonas har skickat ut kallelsen till HT-mötet via mail
och Facebookevenemang. Denise har bokat lokalen till HTmötet. Gabriel har inte kikat på budgeten om vi ska bjuda på
pizza eller bara fika under mötet. Jakob har pratat med
valberedningen. Maja har pratat med reseföreningen om de är
intresserade av att städa lophtet efter höstfesten vilket de tackat
ja till. Johan följde städschemat förra veckan och gjorde fint i
BIIF-rummet.
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§ 281
Information

Hela styret
I måndags hade vi i styrelsen ett längre diskussionsmöte om
sådant vi inte hinner ta upp under en lunch. Vi diskuterade
bland annat filmen om brandingenjörsutbildningen och
höstterminsmötet.
Ordförande
Jakob har hållit på med löpande arbete.
Sekreterare
Fanny har skrivit protokoll och dagordning som vanligt.
Studierådsordförande
Maja har valt in två studierådsrepresentanter i Bi18. Hon har
även haft möte med studierådsordförandena och planerat vad
de ska göra i framtiden.
Sexmästare
Johan har råddat med maten inför en lunchpresentation och en
kvällspresentation. Han har även fixat anmälan till höstfesten
och fotograferats med brandsex.
PR-chef
Jonas har fixat anmodan till höstfesten och fotograferat
brandsex.
Arbetsmarknadskontakt
Denise hade en lunchpresentation denna veckan och en
kvällspresentation förra veckan. Hon fick mycket bra feedback
både från företaget och studenterna efter kvällspresentationen.
Förutom detta har hon bokat sal till HT-mötet och pratat med
AMK-gruppen om när de ska gå igenom ansökningarna till
Stockholmsresan.
Sportbas
Elin har pratat med hennes eventuella efterträdare.
Webbi
Tomas har pillat med hemsidan och jagat filer som försvann
när hemsidan lades ner. Dessutom kokade han kaffe till dagens
möte.

SID 2(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
§ 282
Spex höstfest
§ 283
Pubrunda gamla styrelser

§ 284
Tentafika

§ 285
Funktionärstack

§ 286
Övrigt

§ 287
Beslutssummering

§ 288
Nästa möte

Sekretessbelagt.
Alla som kan ses vid 18.00. Jakob bokar bord på O ‘Learys så
vi kan käka där. Han gör även upp en plan hur vi går vidare
sen.
Beslut: Jakob gör upp en plan för kvällen och bokar bord.
Klockan 15.00 den 25/10 tänkte vi bjuda på kakor och kaffe.
Jakob, Fanny och Elin går och handlar detta innan och sen
försöker alla som kan vara där och dela ut fikan.
Beslut: Den 25/10 bjuder vi på fika. Jakob, Fanny och Elin
handlar.
Fanny mailar några företag om de vill sponsra. Efter
tentaperioden ska vi bestämma datum och boka stuga inför
vårt stora BIIF-skiphte nästa år. Jakob och Tomas kikar
närmare på vilka stugor som passar oss bra tills dess.
Beslut: Fanny mailar om sponsring. Jakob och Tomas kikar på
stugor till skiphtet nästa år.
Jakob mailar säkerhetspartner om tröjorna som de vill sponsra
oss med.
Nästa veckas möte kommer inte vara protokollfört då vi alla är
uppe i pluggandet inför tentorna då.
Vi måste gå ut i god tid innan höstfesten med att det är strängt
förbjudet att ha mellanfest i V-huset.
Beslut: Inget protokollfört möte nästa vecka och Jakob mailar
säkerhetspartner om våra tröjor.
Jakob gör upp en plan för vår pubrunda på lördag och bokar
bord. Den 25/10 bjuder vi på tentafika. Jakob, Fanny och Elin
handlar. Fanny mailar om sponsring till funktionärstack. Jakob
och Tomas kikar på stugor till skiphtet nästa år. Inget
protokollfört möte nästa vecka och Jakob mailar
säkerhetspartner om våra tröjor.

Beslut: Styrelsemöte 7/11 12:10 i styret.
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§ 289
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Maja Wilhelmsson, justerare

Johan Karlelid, justerare
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