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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
 

Datum 2019-02-07 

Tid 12:10 

Plats BIIF-rummet 

Beslutande 

 
 
 

Ordf. Ebba Johnsson 
Sekr. Ellen Rubinstein 

Siri Westermark 

Gustaf Zetterberg 

Hanna Sandström 

Wilma Klemedsson 

Karin Abrahamsson 

Elin Oscarsson 

 

 
 

§ 36 
OFMÖ                 Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 37 
Justeringspersoner  Beslut: Wilma Klemedsson och Elin Oscarsson väljs till att  

  jämte ordförande justera mötets protokoll.  
§ 38 
Adjungeringar   Inga adjungeringar.  
    
§ 39 
Dagordning         Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.  
 
§ 40 
Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll är justerat och klart. 
 
§ 41 
Beslutsuppföljning Preliminärt datum för branschdagen 2019, 7 november.                       

Byte av betalning av hemsidan från kontokort till 
banköverföring. Köpa in 8 st. extra pikéer med endast logga.                    
Tackar ja till sponsring till stipendium från FIRE nu.      
Separat diskussionsmöte för framtagning av riktlinjer för 
stipendium. 
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§ 42   
Information          Hela styrelsen 
  Hela styrelsen har haft ett extrainsatt föreningsmöte för att  
  välja in informationschef till styrelsen. 
   
  Ordförande 
     Ebba har bokat biljard och shuffleboard till den 18 februari  
   för evenemang med Erasmus studenterna. Hon har även  
  kikat på styrelsetröjor. Ebba har dessutom förberett inför det 
  extrainsatta föreningsmötet och fixat en ny mejladress till  
  världsmästaren. 
 
     Sekreterare  
     Ellen har skrivit protokoll för föregående möte och kallelse  
   inför detta mötet. 

   
     Kassör  
       Karin har kassörat. Hon har även kikat mer på budgeten och  
    börjat lägga upp förslag för budget. 
 
     Studierådsordförande  
     Gustaf har mejlat mycket- Han har även varit på diverse 
   möten, bl.a. institutionsstyrelsemöte samt  
   programledningsmöte. 
 
    Sexmästare  
 Wilma har haft ett lunchmöte med brandsex där de bland annat  
 har förberett inför kvällspresentationen 13 februari. 
 

Arbetsmarknadskontakt  
       Siri har bokat in ÅF och en räddningstjänst som sista events  
 för våren, den är nu full. Hon har tillsammans varit på möte 
  med LTH och fått godkännande med direktlänk på BIIFs  
 hemsida angående skugga en student § 14. Webbi Jonas  
 ordnar detta och mejladressen kommer att vara infochefens.  
 Siri har även varit på möte med Håkan och Henrik angående  
 reklam för branschdagen på brandtekniks hemsida. 
 

Sportbas 
Hanna har bokat in crossfit 27 februari. Hon har haft kontakt  
med AKTU m.m. angående fotbollsturnering i maj. Hon 
har även ordnat så att sportrådet håller i en lek på storskiphtet. 
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Infochef 
 Elin blev tillsatt på det extrainsatta föreningsmötet 6 februari.   
 Hon har läst igenom sitt testamente och ska inventera lagret.  
 Hon har dessutom uppdaterat BIIFs instagram. 
 
§ 43 
Prisreduktion räddningstjänst                          Siri tar upp frågan angående om att räddningstjänster som 

önskar kvällspresentation ska få betala 80 % av priset, som de 
får göra med lunchpresentationer. Dvs göra arrangemanget 
något billigare, men ha kvar samma kostnad för mat, dryck och 
lokalhyra som för andra företag.  
Beslut: Prisreduktion, räddningstjänster betalar 5500 kr för 
kvällspresentation istället för 7000 kr. 

 
§ 44 
Ebbas möte med Håkan  Ebba informerar styrelsen om vad som sades på  
  hennes möte med Håkan Frantzich. De diskuterade bl.a.  
  söktrycket på programmet där ett förslag är att BIIF gör en  
  film. Infochef kikar mer på detta och undersöker finansiering.  
  Håkan och Ebba pratade även om filmning av EX-jobb och  
  vem som ska driva detta. 
 
§ 45  
Tröjor Diskussion angående om hur vidare pikéer eller rugbytröjor 

skall köpas in som styrelsetröjor 2019. Karin kollar vidare på 
budgeten angående detta och infochef kikar på offerter. 
Rugbytröjor kan köpas in endast om budgeten håller. Infochef 
kikar vidare på de sponsrade hoodiesarna och återkommer 
med pris- och utformningsförslag. 
 

§ 46  
Vårterminsmötet Diskussion angående när vårterminsmötet bör vara. Förlag 
 8 april läggs fram som datum för vårterminsmöte.  
  Beslut: Vårterminsmöte 2019 preliminärt 8 april. 
 
 
§ 47 
 Crossfit  Hanna har bokat crossfit till den 27 februari. 
 Det kommer finnas 24 platser och det kommer kosta 50 kr per  
 person, denna betalning kommer swishas. Anmälningslänk  
 kommer måndag 11 februari.  
 
§ 48 
Fotbollsturnering Hanna har haft kontakt med Smörlyckan angående bokning av  
 fotbollsplaner inför turnering. Smörlyckan har inte spikat sitt  
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 schema och kan inte bekräfta ett datum nu. Vi siktar på att ha  
 turneringen 12 maj och lägger upp detta som förslag tills deras 
 schema är satt. Hanna undersöker andra möjligheter så länge. 
  Beslut: Preliminärt datum för fotbollsturnering, 12 maj. 
 
§ 49 
Övrigt Info 
  Förslag om att skicka ut ett infoblad till nyantagna studenter. 

Där blandad information finns men bland annat specifikt 
information angående sexuella trakasserier och information om 
kurators och stödverksamhet. Dessutom trycka på repetition 
av tidigare matematik från gymnasiet och den introkurs som 
erbjuds.  

 
 Budget 
 Diskussion angående när budgetmöte kan äga rum. Förslag 5 

mars sätts som preliminärt. 
 
  Fotografering 
 Elin tar upp styrelsefotografering. Tisdag 11 februari sätts som 

preliminärt datum för detta. 
 
 
§ 50 
Beslutssummering  Prisreduktion, räddningstjänster betalar 5500 kr för 

kvällspresentationer istället för 7000 kr.  
 Vårterminsmöte 2019 preliminärt 8 april. 
  Preliminärt datum för fotbollsturnering, 12 maj. 
 
 
§ 51 
Nästa möte    Beslut: Styrelsemöte 2019-02-13 12:10 i styret.  
 
§ 52 
Mötets avslutande    Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Ebba Johnsson, ordförande  Ellen Rubinstein, sekreterare 
   

Wilma Klemedsson, justerare  Elin Oscarsson, justerare 
 


