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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-11-07 

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 

 
 
 
§ 290 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 291 
Justeringspersoner  Beslut: Elin Pettersson och Tomas Mo väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 292 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 293 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 294 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-10-17 är justerat och godkänt.  
 
§ 295 
Beslutsuppföljning Jakob gjorde en plan för vår pubrunda och bokade bord.  

25/10 bjöd vi på tentafika som Fanny och Elin handlade till. 
Fanny har mailat om sponsring till funktionärstacket och 
väntar på svar så att vi kan beställa. Jakob och Tomas har inte 
hunnit kikat på stugor till skiphtet nästa år. Jakob har mailat 
säkerhetspartner om våra tröjor och de är beställda. 
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§ 296 
Information         Hela styret 

Sen det senaste mötet som vi hade innan tentaperioden har vi 
hunnit bjuda på tentafika, haft lunchmöte med V-styret och 
spelat laserdome med Bi18. 

 
Ordförande  
Jakob har mailat en hel del och börjat på föredragningslistan till 
höstterminsmötet. Han har även skrivit våra propositioner, gått 
igenom nästa års budgetförslag och skrivit en motion till 
Sektionen.  

   
    Sekreterare  

 Fanny har skrivit protokoll och dagordning. Hon har även 
mailat om sponsring till funktionärstack, fixat med dukningen 
till höstfest och börjat skriva föredragningslistan till 
höstterminsmötet.  

     
    Kassör  

Gabriel har kassörat och gått igenom nästa års budgetförslag 
tillsammans med Jakob.  

   
    Studierådsordförande  

Maja har fixat med studierådsgrejer och varit på massa möten. 
Excel-kursen i måndags som styrdes av studieråden var väldigt 
uppskattad. Utöver detta har hon beställt dukning till 
höstfesten. 

   
    Sexmästare  

Johan har fortsatt det fortlöpande arbetet med höstfesten. Han 
fixade även mat till lunchpresentationen i måndags. 

 
PR-chef  
Jonas har gjort väldigt många affischer, massor Facebookevent 
och en hel del på hemsidan.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har fixat med lunchpresentationen som FAST hade i 
måndags och pratat med M.E.A.T angående menyn som 
Brandkonsulten ska bjuda på senare. 

 
Sportbas  
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Elin har fixat spelschema inför innebrandyturneringen på 
söndag Hon har även skickat ut anmälningsformulär och 
påminnelser. Det är fyra lag anmälda.  

 
Webbi  
Tomas har fixat med spex till höstfesten och filat på en 
proposition om bastumästeriet. 

 
  
§ 297 
Höstfesten – Johan sonderar Jonas ska fixa bordplaceringskort och sånghäften där menyn 

ska stå på framsidan. Gabriel har kollat upp att vi kan låna tre 
iZettles av sektionen, dock behöver vi några ipads. Denise har 
ansvar för bordsplaceringen. Under dagen den 17/11 kommer 
Brandsta City Släckers och gör sin soundcheck. Efter det 
kommer de få göra sig iordning i ett rum i kårhuset. Johan ska 
höra med kåren om vi kan hyra kastruller av dem. Maja och 
Fanny kommer till gasque och fixar dukningen samma dag. Ett 
litet problem är att vi inte fått in tillräckligt med jobbare. Då 
det är förbjudet att ha mellanfest i skolan skriver vi en 
påminnelse i våra klassgrupper att de ska ordna något ställe att 
vara på.  

 
§ 298 
HT-möte Vi går igenom budgetförslaget som Jakob och Gabriel tagit 

fram och gör några ändringar. Vi kommer att bjuda på pizza 
under mötet och skickar med en anmälningslänk när vi skickar 
ut föredragslistan. Lollo och Ebba i valberedningen ordnar och 
har ansvar för röstningen. Vårt förslag är att Fanny är 
mötessekreterare och Jakob är mötesordförande. Elin och 
Gabriel är justeringspersoner. 
Beslut: Lollo och Ebba är rösträknare, Fanny är 
mötessekreterare, Jakob är mötesordförande samt att Elin och 
Gabriel är justeringspersoner. 

 
§ 299 
BRINN Jonas frågar Rickard i BRINN vilken tid den 16/11 de 

kommer ner. Vi tänkte hyra en stor bil och hämta upp dem på 
flygplatsen. Vi bokar bord på Rosegarden när vi vet vilken tid 
de är här. Hela BRINN kommer att sova i Jakobs lägenhet. På 
lördagsförmiddagen bjuder vi på brunch i BIIFet och sedan 
visar vi runt i skolan. Efter det tar vi oss till stan. Innan 
höstfesten börjar tänkte vi ha förmingel eventuellt hos Tomas.  
Beslut: Vi hyr bil och bokar restaurang. Brunch i BIIFet den 
17/11 innan rundtur först på skolan och sen i stan.  
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§ 300  
Storskiphte Jakob och Tomas har inte hunnit kika på stugor så vi tar upp 

denna punkten igen nästa vecka.  
 
§ 301 
Övrigt Nästa vecka ska vi öva på spex inför höstfesten.  

Den 11/12 ska BIIF ordna sitt årliga julmys med god mat och 
quiz.  
Beslut: Julmys den 11/12. 

 
§ 302 
Beslutssummering  Vårt förslag till höstterminsmötet är att Lollo och Ebba är 

rösträknare, Fanny är mötessekreterare, Jakob är 
mötesordförande samt att Elin och Gabriel är 
justeringspersoner. När BRINN kommer ner nästa helg hyr vi 
en bil och bokar restaurang till fredagen. Vi bjuder på brunch i 
BIIFet den 17/11 innan rundtur först på skolan och sen i stan. 
Julmys den 11/12. 

 
§ 303 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 14/11 12:10 i styret.  
 
§ 304 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
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Elin Pettersson, justerare  Tomas Mo, justerare 
 


