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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-11-22

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

§ 320
OFMÖ
§ 321
Justeringspersoner
§ 322
Adjungeringar
§ 323
Dagordning
§ 324
Föregående mötesprotokoll
§ 325
Beslutsuppföljning

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Denise Pettersson och Gabriel Larsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.
Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.
Protokoll från 2018-11-14 och 2018-11-07 är justerat och
godkänt.
Johan fixar beställningen av familjepizzor från Gott och nära
till HT-mötet. Jakob har mailat och frågat om några av oss får
följa med på gymnasiemässorna framöver. Tyvärr gick det inte
så bra. Vi har en punkt på dagens möte som heter
överlämningskväll datum. Stugan till Storskiphtet är bokad den
2–3 mars. Jonas ska fixa ett event inför julmyset som kommer
äga rum den 11/12 klockan 17.15.
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§ 326
Information

Hela styret
I lördags var vi på en fantastisk höstfest med god mat och
underhållande spex tillsammans med BRINN från Luleå.
Väldigt lyckad helg.
Ordförande
Jakob har hållit på med löpande arbete och förberett inför
kvällens höstterminsmöte.
Sekreterare
Fanny har skrivit protokoll, dagordning och föredragningslista
till HT-mötet tillsammans med Jakob.
Kassör
Gabriel har kassörat en hel del nu efter höstfesten.
Studierådsordförande
Maja har censurerat CEQ-rapporter.
Sexmästare
Johan har genomfört en underbar höstfest med allt vad det
innebär. Han ska även beställa pizza till kvällens möte.
PR-chef
Jonas har kommunicerat med sektionsfotograferna som
fotograferade på höstfesten och lagt upp bilderna på
Facebook. Kanonfina!
Arbetsmarknadskontakt
Denise har bokat caféet inför vårt julmys och bokat grupprum
som Bengt Dahlgren ska hålla sina intervjuer i. Hon har även
fixat menyn på M.E.A.T inför kvällspresentationen som ska
hållas där och haft kontakt med Brandskyddslaget som ska stå i
foajén senare i december. Förutom detta ordnade hon
lunchföreläsningen igår och haft möte med AMK-gruppen om
Stockholmresan.
Sportbas
Elin har inte gjort så mycket men hon mår superbra.
Webbi
Tomas har lagt upp bilagan på hemsidan.

§ 327
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Överlämningskväll datum

§ 328
Efter HT-möte
§ 329
Jobbarsittning

§ 330
Styrelseskiphte

§ 331
Övrigt

§ 332
Beslutssummering

Vi kommer att ha överlämningskväll tillsammans med BIIF19
måndagen den 10/12 klockan 17.15. BIIF19 är även
adjungerade till våra styrelsemöten under lunchen den 5/12
och den 12/12. På första lunchmötet bestämmer vi hur vi gör
med käk på överlämningskvällen.
Beslut: Datum för överlämningskvällen är den 10/12.
Vi har lite sekretessbelagda överraskningar för den nyinvalda
styrelsen.
Vi i styrelsen anordnar en sittning på nation för Brandsex och
de andra frivilliga som jobbade under höstfesten. Tomas kollar
med VGs om de kan ta emot oss den 23/1.
Beslut: Eventuellt jobbarsittning den 23/1, Tomas kollar upp
det.
Styrelseskiphtet kommer att ske helgen den 23–24 februari
nästa år. Jonas, Johan och Elin får i uppgift att kolla upp olika
ställen vi kan vara på.
Beslut: Styrelseskiphte helgen den 23–24 februari. Jonas, Elin
och Johan kikar på möjliga ställen att vara på.
Johan beställer pizzor till kvällens höstterminsmöte.
Några av oss är sugna på att gå på Vinterfesten tillsammans. Vi
kikar på det mer till nästa veckas möte.
Maja och Jakob lämnar tillbaka våra högtidsdräkter imorgon.
Denise undrar hur vi gör med faktureringen nu när Prevecons
kvällsföreläsning blev en lunchföreläsning.
Jakob lägger upp förslag på datum då vi tillsammans kan städa
BIIF-rummet.
På nästa veckas möte tar vi foto till julkorten som ska skickas
ut. Vi passar även på att fotograferas i våra hoodies och skicka
bilderna till de företag som sponsrat.
Beslut: På nästa veckas möte tar vi upp Vinterfesten och har
lite fotografering. Jakob lägger upp datum då vi ska städa
BIIFet.
Datum för överlämningskvällen är den 10/12. Tomas kollar
upp om vi kan ha jobbarsittning den 23/1. Styrelseskiphte
helgen den 23–24 februari. Jonas, Elin och Johan kikar på
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möjliga ställen att vara på. På nästa veckas möte tar vi upp
Vinterfesten och kör lite fotografering. Jakob lägger upp datum
då vi ska städa BIIFet.
§ 333
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 28/11 12:10 i styret.

§ 334
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Denise Pettersson, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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