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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-11-14

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 305
OFMÖ
§ 306
Justeringspersoner

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

§ 307
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 308
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 309
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-11-07 är inte justerat och godkänt.

§ 310
Beslutsuppföljning

Vårt förslag till höstterminsmötet är att Lollo och Ebba är
rösträknare, Fanny är mötessekreterare, Jakob är
mötesordförande samt att Elin och Gabriel är
justeringspersoner. Det är lite ändrade planer på fredag när
BRINN kommer ner då de inte är i Lund förrän 24.00. Vi
kommer fortfarande bjuda på brunch i BIIFet den 17/11 innan
rundtur först på skolan och sen i stan. Vi ska ha Julmys den
11/12.
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§ 311
Information

Ordförande
Jakob har hållit på med löpande arbete.
Sekreterare
Fanny har skrivit dagordning och protokoll samt mailat om
sponsring till funktionärstack.
Studierådsordförande
Maja har fixat med CEQ-priser och varit på
programledningsmöte. Hon gjorde dessutom ett excellent
arbete på innebrandyn som tidtagare.
Sexmästare
Johan har varit i kontakt med Kåren och sysslat med alla andra
tusen saker som ska göras inför höstfesten.
PR-chef
Jonas har tryckt upp massor med saker till höstfesten och
klippt ihop vårt spex. Han har även jobbat med hemsidan och
fotograferat på innebrandyn.
Sportbas
Elin har köpt en målvaktshjälm och dragit i innebrandyn. Hon
har även fixat med bordsplacering till höstfesten.
Webbi
Tomas har klippt bordsplaceringslappar och övat en massa på
spex.

§ 312
Inför höstfest

§ 313
HT-möte

Johan ber Gabriel att fixa det sista med iZettle så att allt är
klart tills på lördag. Jakob har ansvar för att öppna lophtet då
släppet i gasque stänger. Jakob har även pratat med Håkan och
vi ska i vanlig ordning sponsra priset som går till årets etta.
Dessutom har Daniel Nilsson hört av sig från andra sidan
jorden och meddelat att han vill spexa på höstfesten i form av
en inspelad film.
Som vi sagt tidigare så beställer vi familjepizzor och bjuder
mötet på. Anmälan som skickas ut på torsdag i samband med
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föredragningslistan stänger så att vi hinner beställa pizzorna i
förväg. Vi beställer från Gott och nära så blir det smidigt med
hämtning.
Beslut: Vi beställer familjepizzor från Gott och nära.
§ 314
Framtiden

§ 315
Stuga Storskiphte

§ 316
Övrigt

§ 317
Beslutssummering

I slutet på året kikar vi på budgeten och avgör om vi ska köpa
en projektor. Denna ska användas på bland annat
kvällspresentationer istället för att låna sektionens.
Gymnasiedagen som har diskuterats fram och tillbaka ett tag
nu kommer inte att bli av. Anledningen till det är att ingen
sökte till kommittén och det finns ingen som riktigt vill dra i
det. För att sprida att brandingenjörsutbildningen finns skulle
vi kunna försöka nå ut bättre med konceptet ”skugga en
student”. Dessutom skulle vi kunna försöka följa med på
gymnasiemässor eller i alla fall trycka upp broschyrer som delas
ut. Jakob mailar och frågar den som är ansvarig för detta.
BIIF19 som väljs in nästa vecka kommer att sitta med på våra
två sista styrelsemöten för att se hur det brukar fungera för oss.
Utöver detta kommer vi ha en överlämningskväll då vi
informerar och går igenom budgeten och andra stora frågor vi
haft under året. Detta handlar bland annat om sektionsfrågan
och filmen om brandingenjörsprogrammet som nu har fått
sponsring. Datum för denna kväll sätter vi nästa vecka. Alla i
styrelsen kommer även ha ett eget överlämningsmöte för
posten då ett testamente överlämnas.
Beslut: Jakob mailar och frågar om några av oss får följa med
på gymnasiemässorna framöver. Datum för överlämningskväll
sätter vi nästa vecka.
Jakob och Tomas fick i uppgift att kolla upp detta och det
finns många olika alternativ. Jakob har bokat Lillsjödal första
helgen i mars 2019. Den kommer att kosta 3300kr. Resten av
planeringen är upp till nästa års styrelse.
Beslut: Stuga är bokad till den 2–3 mars nästa år.
Beslut: Jonas fixar event inför julmyset som kommer äga rum
den 11/12 klockan 17.15.

Vi beställer familjepizzor från Gott och nära till HT-mötet.
Jakob mailar och frågar om några av oss får följa med på
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gymnasiemässorna framöver. Datum för överlämningskväll
med BIIF19 sätter vi nästa vecka. Stuga till Storskiphtet är
bokad till den 2–3 mars nästa år. Jonas fixar event inför
julmyset som kommer äga rum den 11/12 klockan 17.15.
§ 318
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 21/11 12:10 i styret.

§ 319
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Jonas Larsson, justerare

Johan Karlelid, justerare
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