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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-12-05 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 
 
 
 

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

 
 
 
§ 350 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 351 
Justeringspersoner  Beslut: Maja Wilhelmsson och Tomas Mo väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 352 
Adjungeringar   BIIF19.  
    
§ 353 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 354 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-11-28 är justerat och godkänt. 
 
§ 355 
Beslutsuppföljning 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. Detta förslag 
ger vi till BIIF19. Jobbartacksittning den 30/1. Jonas skickar 
inbjudan 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. 
Jakob har lagt upp förslag på datum då vi ska städa i BIIFet. 
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§ 356 
Information         Ordförande  

Jakob har sysslat med löpande arbete och en hel del mailande.  
   
    Sekreterare  
    Fanny har skrivit protokoll och dagordning.  
   
    Studierådsordförande  

 Maja har gått på massa möten och mailat. Hon har bokat lunch 
på bryggan för studierådet. 

   
    Sexmästare  

 Johan har varit på möte hos MSB och börjat fundera över mat 
till julmyset. Han har även skrivit på sitt testamente.  

 
PR-chef  
Jonas har fixat affischer till julmyset och klättring samt lagt upp 
evenemangen på Facebook. Han har även fått klartecken om 
att funktionärstacket kommer senast den 20/24.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har mailat en massa och haft lite överlämning med Siri. 
Hon har även skrivit sitt testamente.  

 
Sportbas  
Elin är nästan klar med sitt testamente. Hon har även hunnit 
med att boka klättring och skicka ut anmälningslänk. 
 
Webbi  
Tomas har hjälpt en student som hade problem med sin mail.  

 
§ 357 
Annonser hemsidan När vi gick på i början av året hade förra årets styrelse fixat 

annonserna som skulle vara på hemsidan i år, därför borde vi 
fixa detta till nästa års styrelse. Tomas, Denise, Gabriel och 
Jonas som är nästa års webbi styr upp detta och sätter priserna. 
Vi tar upp punkten igen nästa vecka för att företagen vill få 
svar så fort som möjligt.  
Beslut: Tomas, Denise, Gabriel och Jonas tar fram ett förslag 
till nästa vecka då vi tar upp punkten igen. 

 
§ 358 
Julmys Det enda vi inte bestämde förra veckan var vad vi skulle ha för 

pris till vinnarna av quizet. Dock är detta sekretessbelagt.  
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§ 359 
Info från samrådsmöte MSB I måndags var Johan ute på Revinge på samrådsmöte. Det var 

bland annat programledning från RUB, Luleå och Lund samt 
ordförande i Sveriges Brandbefäl närvarande. De diskuterade 
en hel del kring rekryteringen av RUB-studenter i framtiden. 
De vill att fler ska läsa civilingenjör i riskhantering och sen 
RUB men just nu ligger kurserna inte så passande för det. Om 
man inte läser mer än 100% vissa läsperioder så får man vänta 
ett halvår efter examen tills RUB-utbildningen börjar efter jul.  
Först och främst måste vi ha fler sökningar till 
brandingenjörsutbildningen och därifrån försöka marknadsföra 
räddningstjänsten bättre. Skolan kan inte rikta utbildningen åt 
något håll, utan det är upp till RUB-ansvariga och 
räddningstjänsten att försöka synas mer och locka studenterna. 

 
§ 360  
Städning Innan vi går av vid årsskiftet bör vi städa BIIF-rummet och 

förrådet ordentligt. Jakob har gjort en omröstning i vår 
Facebook-grupp och när alla har röstat så spikar vi ett datum.  
Beslut: Vi bestämmer ett datum för städning när alla har röstat 
på vilka datum de kan. 

 
§ 361 
Överlämningar Nästa måndag efter 17 har vi överlämningsmöte med BIIF19. 

Förra veckan samlade vi ihop de punkter som vi ska ta upp. 
Utöver detta möte ska alla i styrelsen ha ett eget möte med sin 
efterträdare och lämna över ett testamente. 

 
§ 362 
Övrigt Tomas undrar hur gör vi med mailadresserna nu när vi lagt 

ihop Likabehandlingsskyddsombud och 
Studerandeskyddsombud till en post. Vi bestämmer att vi 
behåller båda mailadresserna och vidarebefordrar mailen från 
den en ena till den andra. Dessutom ska webbimailen tas bort 
från styrelsemaillistan.  

 Vi diskuterar lite kring om det är värt för föreningen att köpa 
en egen iZettle istället för att låna sektionens varje gång. Det 
hade underlättat vid försäljning av märken och liknande samt 
under pubar och fester. Vi kan kika mer på vad det kostar och 
se över det när sammanställningen för året är klart. Vi får då 
besluta om vi vill lägga pengarna på en projektor, iZettle eller 
fonder. 
Beslut: Vi ser över budgeten innan året är slut och beslutar om 
och vad vi ska lägga pengarna på. Några förslag är projektor, 
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iZettle eller fonder. Vi behåller båda mailadresserna till 
Likabehandlingsskyddsombud och Studerandeskyddsombud 
och vidarebefordrar mailen från en den ena till den andra. 

 
§ 363 
Beslutssummering  Tomas, Denise, Gabriel och Jonas tar fram ett förslag till nästa 

vecka då vi tar upp annonser till hemsidan igen. Vi bestämmer 
ett datum för städning när alla har röstat på vilka datum de 
kan. Vi ser över budgeten innan året är slut och beslutar om 
och vad vi ska lägga pengarna på. Några förslag är projektor, 
iZettle eller fonder. 

 
§ 364 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 12/12 12:10 i styret.  
 
§ 365 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Maja Wilhelmsson, justerare  Tomas Mo, justerare 
 


