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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-03-02

Tid 12:15

Plats Biifrummet

Beslutande 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: Julius Zonnander och Franz Braun väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet men inte justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning Förslag till spons på studiekvällar

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan uppdaterat hemsidan med bilder på nya styrelsen samt skrivit in BIIF 22 under

“tidigare styrelser”.
Ordförande
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Cronberg har under veckan haft möte med V-phos och V-styrelsen.

Sekreterare
Granåsen har under veckan förberett protokoll och fått agera ordförande på mötet.

Kassör
Braun har under veckan varit hemma sjuk.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan på varit på intu. styrel. möte, mailat runt, och börjat med årets lärare.

Sexmästare
Zonnander har under veckan hållt i brandsex-skiphte, haft möte med brandsex och planerat storskiphtet,

mailat Bengt Dahlgren för BTR pub 2a juni.

Informationschef
Ivansson har under veckan uppdaterat sociala medier, beställt muggar och fixat med medaljer.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan bokat in lunchföreläsningar.

Sportbas
Wihlborg har under veckan bokat buss till skiphtet, och fixat med fotbollsturnering lördag 6e maj samt gokart.

§ 8
Cronberg informerar från mötet med V-styrelsen
Denna punkt tar vi nästa vecka då Cronberg är på plats

§ 9
Cronberg informerar från mötet med Över-phos.
Denna punkt tar vi nästa vecka då Cronberg är på plats

§ 10
Zonnander tar upp datum för påskmys.

Beslut: Påskmys blir av onsdag 5 e April.
§ 11
Zonnander tar upp planering skiphte

Beslut: Styrelsen träffas för planering på söndag 17.15.

§ 12
Zonnander tar upp kick-off.
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Beslut: Vi beslutar att träffas söndag 19e mars efter kl 15.00.

§ 13
Övrigt
Ivansson har haft kontakt med medaljförsäljaren.

Beslut: Ivansson beställer 50st styrelsemedaljer med svart släp.
Medaljerna är flam-formade.

§ 14
Övrigt
BIIF 22 hade en förhoppning på att vi skulle höja priset på annonser.

Beslut: Johansson kollar på att lösa en till annons.

§ 15
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 10/02 12:15 i Biifrummet.

§ 16
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Julius Zonnander, justerare Franz Braun, justerare
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