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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-11-28

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 335
OFMÖ
§ 336
Justeringspersoner

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

§ 337
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 338
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 339
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-11-22 är justerat och godkänt.

§ 340
Beslutsuppföljning

Datum för överlämningskväll med BIIF19 är den 10/12.
Tomas har bokat nation till jobbarsittningen vilket vi pratar
mer om under § 344. Styrelseskiphte helgen den 23–24
februari. Jonas, Elin och Johan kikar på möjliga ställen att vara
på, tar upp denna punkt nästa vecka. Idag har vi en punkt
fotografering. Nästa vecka tar vi upp städningen igen och då
har Jakob gjort en omröstning om datum.
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§ 341
Information

Hela styret
Förra veckan var hela styrelsen på BIIFs årliga
höstterminsmöte då bland annat nästa års funktionärer valdes
in.
Ordförande
Jakob har skött sin mail exemplariskt och gjort en hel del
arbete med V-styret.
Sekreterare
Fanny har skrivit dagordning och protokoll som vanligt. Hon
håller dessutom på att justera protokollet från
höstterminsmötet.
Kassör
Gabriel har kassörat och lämnat tillbaka alkoholen från
höstfesten. Han har dessutom inlett introduktion med nästa års
kassör.
Studierådsordförande
Maja har tillsammans med Gabriel lämnat tillbaka alkoholen.
Hon har även börjat skriva på sitt testamente och mailat med
programplaneraren angående en kurs på
riskhanteringsprogrammet.
Sexmästare
Johan har försökt skriva ett testamente och strukturerat upp i
sin drive så den blir bra till överlämningen. Han har även fått
alkoholtillstånd inför Bengt Dahlgrens kvällspresentation.
PR-chef
Jonas har fixat ett evenemang på Facebook och affischer inför
vårt julmys om två veckor. Företaget vi beställt
funktionärstacket av har meddelat att leveransen kommer dröja
men vi hoppas att vi får det innan jul.
Arbetsmarknadskontakt
Denise har skrivit en lista med punkter som hon ska gå igenom
med nästa års AMK samt några grejer de ska göra tillsammans.
Hon har även mailat massor och skickat ut anmälan till Bengt
Dahlgrens kvällspresentation nästa vecka.
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Sportbas
Elin har fotat under Stockholmsresan och ska skicka bilderna
till Jonas så att han lägger ut dem. Hon har även börjat skriva
sitt testamente.
§ 342
Julmys

§ 343
HT-möte

§ 344
Jobbartack

§ 345
Fotografering

Vi ska ha julmys den 11/12 och Jonas meddelar att det är ett
stort intresse för denna kväll på Facebook! Elin och Johan gör
en lista på vad som ska handlas och handlar sedan detta
tillsammans med Jakob under förmiddagen. På eftermiddagen
hjälper alla som kan till och laga maten innan den serveras efter
skolans slut. Vi gör ingen anmälningslänk utan maxar budgeten
på 3000kr med mat. Denise har redan bokat caféet. Elin gör ett
quiz som Tomas sedan håller i.
Beslut: Elin och Johan har ansvar för handlelista och Elin gör
ett quiz.
Under höstterminsmötet röstades det igenom att BIIF varje år
ska betala en summa pengar, som motsvara L-teks budgetpost,
till sektionen. Dock ville medlemmarna att vi borde ha ett tak
för denna summan som vi kan rösta om på vårterminsmötet
nästa år. Detta lämnar vi över till nästa års styrelse med vårt
förslag på 20.000kr som tak.
Tyvärr blev några poster under mötet vakanta och sista
datumet för att skicka in om man vill söka några av dessa är
den 9/11. Är det mer än en som söker styrelseposten
Informationschef kommer vi kalla till ett lunchmöte för alla
medlemmar.
Beslut: 20.000kr tycker vi är en rimlig övre gräns för hur
mycket sektionen ska fakturera BIIF varje år. Detta förslag ger
vi till BIIF19.
Tomas har bokat sittning på VGs den 30/1. Jonas fixar
inbjudan och anmälningslänk innan jul. Sittningen kommer att
vara för styrelsen, brandsex, sångcanteurerna och givetvis
höstfestjobbarna. Johan lägger upp inbjudan i deras
Facebookgrupp.
Beslut: Jobbartacksittning den 30/1. Jonas skickar inbjudan
innan jul.
Vi tar detta sist och klipper in Tomas efteråt.
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§ 346
Övrigt

Denise undrar vilket pris som är rimligt att betala för ett
företag som vill stå foajén i samband med en presentation och
bjuda på kaffe. Vi tycker 300kr.
Gabriel undrar vem som har ansvar för annonserna på
hemsidan då det är tid att kontakta företag om nästa års
annonser. Det är Tomas ansvar så Gabriel ska prata med
honom.
Vi kommer ha en överlämningskväll den 10/11 med BIIF19
och då de kommer vara med på nästa veckas lunchmöte bör vi
bestämma vilka punkter som ska tas upp redan nu. Vi kommer
att gå igenom budgeten, sektionsfrågan, filmen,
gymnasiedagen, arbetsmarknadsveckan samt stadgar och
reglemente.
Beslut: Punkterna som ska tas upp på överlämningsmötet. Det
kostar 300kr för ett företag att stå i foajén och bjuda på kaffe i
samband med en presentation.

§ 347
Beslutssummering

Elin och Johan har ansvar för handlelista och Elin gör ett quiz
till vårt julmys. 20.000kr tycker vi är en rimlig övre gräns för
hur mycket sektionen ska fakturera BIIF varje år och detta
förslag ger vi till BIIF19. Jobbartacksittning den 30/1 vilken
Jonas skickar inbjudan till innan jul. Punkterna som ska tas upp
på överlämningsmötet. Det kostar 300kr för ett företag att stå i
foajén och bjuda på kaffe i samband med en presentation.

§ 348
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 5/12 12:10 i styret.

§ 349
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare
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Elin Pettersson, justerare

Jonas Larsson, justerare
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