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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-02-09

Tid 12:15

Plats Biifrummet

Beslutande Ordf. Albin Cronberg
Sekr. Karl-Johan Granåsen
Ellinor Johansson
Hanna Ivansson
Julius Zonnander
Franz Braun
Cecilia Östholm
Elin Wihlborg

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Cecilia Östholm och Elin Wihlborg väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan delat ut förkläden som tack till funktionärer i BIIF 2022 samt tagit bilder.

Ordförande
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Cronberg har under veckan samverkat med V-sektionen samt tillsammans med Granåsen kollat på miljömål.

Sekreterare
Granåsen har under veckan förberett protokoll, jobbat på beslutsuppföljningar samt kollat på miljömålen.

Kassör
Braun har under veckan fått tillgång till bankkonto och betalat fakturor.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan haft möte med utbildningsutskottet samt SRX.

Sexmästare
Zonnander har under veckan arrangerat kick-off  medAMK och sportbas, beställt mat till lunchföreläsning

samt haft kontakt med Över-Phös.

Informationschef
Ivansson har under veckan fått 2 av 8 muggar levererade till styrelsen, och designat pikéer.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan mailat företag, bokat in lunchföreläsning med Ringhals samt haft kick-off  med
undergrupperna.

Sportbas
Wihlborg har under veckan haft kick-off, planerat Gokart-event, börjat kika på buss till skiphte samt
sportrådets budget.

§ 8
Cronberg tar upp möte med Nils på programledningen.

Beslut: Cronberg föreslår möte måndag v.8. Styrelsen funderar
över punkter som kan behöva tas upp.

§ 9
Cronberg tar upp buss och anmälan till skiphte.

Beslut: Zonnander och Wihlborg roddar i bussresa.
BIIF har planeringsmöte för Brandskiphtet eftermiddagen 5
Mars.

§ 10
Johansson tar upp annonspris på hemsidan samt relation med W-sektionen

Beslut: Vi behåller priset för annonser.
Vi håller kontakt med W och kan tänka oss att planera in ett
möte.

§ 11
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Wihlborg tar upp datum för gokart och fotbollsturnering

Beslut: Wihlborg tar kontakt med AKTU för att klargöra om
vi kan planera in event på måndagar, då de har sina löpkvällar.
Preliminärt på fotbollsturnering lördag v.18 och gokart måndag
v9.

§ 12
Granåsen tar upp datum samt bokning av sal för VT möte.

Beslut: Granåsen och Johansson roddar i salbokning och
datum till VT möte.

§ 13
Övrigt
Över-Phös anser att BIIF och brandsex kan synas mer under nollningen. I mars kommer vi ha möte med
Phöset angående vilka event vi kan tänkas vara med på.

§ 14
En styrelsemedalj ska designas.

Beslut: Ivansson tar hjälp av PR-nisse för design.
§ 15
Övrigt
Cronberg har kontaktat V-styret angående summan på 18000kr. V-styret har tidigare kommit med förslag om

höjning av summan, vilket är avslagit.

Beslut: Upprätta en lista på förmåner som omfattar summan, i
syfte att lyckas tolka summan.

§ 16
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 16/2 12:15 i Biifrummet.

§ 17
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Cecilia Östholm, justerare Elin Wihlborg, justerare
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