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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-02-24

Tid 12:15

Plats Biifrummet

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

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Cecilia Östholm och Ellinor Johansson 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 Kommer BIIF 21 få en styrelsemedalj? - Cronberg svarar

VT tisdag 28 mars

§ 7
Information Styrelsen
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Styrelsen har under veckan deltagit på storskiphte, haft lunchföreläsning, jobbat i V-cafe och satt upp
planscher för BIIF 23 i V-huset.

Ordförande
Cronberg har under veckan möte med v-phos och programledaren för brand.

Sekreterare
Granåsen har under veckan förberett protokoll.

Kassör
Braun har under veckan hanterat fakturor samt varit på möte med penga-kollegiet.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan varit på programledningsmöte, studievägledarna, SRX och haft kick-off  med

utbildningsutskottet.

Sexmästare
Zonnander har under veckan planerat lite inför BTR-pub för brandtreorna.

Informationschef
Ivansson har under veckan gjort planscher, beställt pikéer, samt mailat om styrelsemedaljer.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan haft en lunchföreläsning på distans samt mailat räddningstjänst angående
lunchföreläsning.

Sportbas
Wihlborg har under veckan varit på annan ort.

§ 8
Granåsen tar upp relationen med IMFSE.
För att förbättra samarbetet med de internationella studenterna ska vi försöka nå ut till dem.

Beslut: Granåsen och Ivansson kommer att fortsatt hålla
kontakt med IMFSE:s studeranderepresentant för att komma
fram till hur vi ska nå ut till varann.

§ 9
Östholm tar upp spons från brandföretag till studiekvällar. Tidigare har Sveriges ingenjörer sponsrat
studiekvällarna men ej längre. Viktigt med studiekvällar för studieresultaten.

Beslut: I första hand ska vi höra av oss till större företag som
är relevanta för alla på V-sektionen.

§ 10
Braun informerar styrelsen om betalningsmetoder
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Beslut: Innan vi tar emot en betalning via swish, hör av er till
Braun så att det inte blir några oklarheter.
Bank-transaktioner går bra att använda som betalsätt.

§ 11
Övrigt:
Information från mötet med programledningen

Beslut: Se separat dokument med information

§ 12:
Information från mötet med V-phos

Beslut: BIIF är taggade på nollning och kommer att delta så
mycket som möjligt.

§ 13
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 2/3 12:15 i Biifrummet.

§ 14
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Cecilia Östholm, justerare Ellinor Johansson, justerare
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