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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2018-12-19 

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 

 
 
 
§ 381 
OFMÖ      Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 382 
Justeringspersoner  Beslut: Maja Wilhelmsson och Tomas Mo väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 383 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 384 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 385 
Föregående mötesprotokoll  Protokoll från 2018-12-13 är justerat och godkänt. 
 
§ 386 
Beslutsuppföljning Jacob Bouveng Sellin väljs till posten Studerande- och 

likabehandlingsskyddsombud under verksamhetsåret 2019. 
Joakim Åberg och Towe Blomqvist väljs till Brandsex under 
verksamhetsåret 2019. De sex företag som annonserat på 
hemsidan tidigare år får fortsätta även 2019. Karin 
Abrahamsson och Ebba Johnsson väljs var för sig till 
firmatecknare under verksamhetsåret 2019.   
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Då dagens möte ser vi över budgeten nu innan året är slut och 
beslutar om och vad vi ska lägga pengarna på. Några förslag är 
projektor, iZettle eller fonder. 
Jonas ska skicka inbjudan till jobbartacksittningen den 30/1 nu 
i dagarna. 

 
§ 387 
Information         Ordförande  
    Jakob har sysslat med löpande ordförandearbete. 
   
    Sekreterare  

 Fanny har skrivit protokoll och dagordning till dagens möte. 
Hon har även haft överlämning med Ellen.  

      
    Kassör  

Gabriel har haft genomgång med Karin inför hennes år som 
kassör. Han har även gått igenom årets ekonomi.  

   
    Studierådsordförande  

 Maja har haft överlämning med Gustaf och mailat med 
studierådsrepresentanterna. 

   
    Sexmästare  

Johan har städat förrådet och lämnat över sitt testamente till 
Wilma. Han har även påmint henne om alkoholutbildningen 
nästa år. 

 
PR-chef  
Jonas har fixat julkort till 83st företag och andra lyckligt lottade 
individer.  

 
Arbetsmarknadskontakt  
Denise har haft överlämning med Siri och mailat en hel del. 
Hon har även sammanställt vad företagen ska betala för hösten 
som varit. 

 
Sportbas  
Elin har inte gjort så mycket men hon är här med sitt glada 
humör. 

 
Webbi  
Tomas har gjort värsta webbigrejen och ändrat länken för WSP 
på hemsidan.  

  
§ 388 
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Arbetskläder höstfesten Inför höstfesten i november köptes det in kock-rockar till 
Brandsex som de dels skulle arbeta i och dels ha till sitt spex. 
Då det inte finns någon budgetpost till detta togs diskussionen 
om de skulle få behålla dessa till privat bruk upp.  
Beslut: Brandsex lämnar tillbaka sina rockar så att de kan 
återvändas nästa år. 

 
§ 389 
Styrelseskiphte    Hemligstämplat. 
 
§ 390 
Sammanfattning av årets budget Om det stämmer som det ser ut just nu så tror Gabriel att vi 

kommer gå ganska mycket minut i år vilket vi kämpat för. 
Detta innebär att vi inte kommer köpa in någon projektor, 
iZettle eller fonder detta år. 

 
§ 291 
Övrigt Datorintroduktionen strular lite med faktureringen och det var 

likadant förra året. Därför bestämmer vi att de som höll i den 
får lön direkt istället för att det ska gå till föreningen. Detta 
innebär att det ska strykas i budgeten. Gabriel och Tomas fixar 
det och kontaktar de som höll i introduktionen.  

 Denise föreslår att BIIF kunde haft ett Ica-kort så att vi kunde 
samla bonus. Tyvärr så är det bara för privatpersoner.  

 De flesta företag som fått frågan om att annonsera nästa år på 
hemsidan har tackat ja. Det är upp till nästa års kassör att 
fakturera dem. 

 Jonas har stora planer på en tavla på alla oss i styrelsen som ska 
sättas upp i BIIF-rummet.  

 Beslut: Vi stryker budgetposten för datorintroduktionen.  
 
§ 392 
Beslutssummering  Brandsex lämnar tillbaka sina kock-rockar så att de kan 

återvändas nästa år. Vi stryker budgetposten för 
datorintroduktionen. 

 
§ 393 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 2019 med nya styrelsen. 
 
§ 394 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Jakob Kullmann, ordförande  Fanny Selin, sekreterare 
   

Maja Wilhelmsson, justerare  Tomas Mo, justerare 
 


