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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2021-01-29

Tid

12:05

Plats

ZOOM

Beslutande

Ordf. Olivia Abrahamsson
Sekr. Linnea Lindeblad
Elsa Lind
Maja Alvesson
Madeleine Häggqvist
Daniel Rikse
Erik Johansson
Johan Wallentheim

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner
§3
Adjungeringar
§4
Dagordning
§5
Föregående mötesprotokoll
§6
Beslutsuppföljning

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Erik Johansson och Johan Wallentheim väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar
Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.
Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på
hemsidan.
Inget att följa upp.

§7
Information
Ordförande
Abrahamsson har under veckan haft möte med programledare Nils Johansson för att skapa kontakt.
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Lindeblad har under veckan skrivit protokoll.

Sekreterare

Kassör
Rikse har under veckan påbörjat fakturering för sponsorer på hemsidan. Har även arbetar med utbetalning
för årets etta.
Studierådsordförande
Johansson har under veckan haft programledningsmöte och i samband med detta hört av sig till
världsmästare för involvering med internationella studenter. Har även haft
kontakt med studierådet där frågor uppkom om kvotsystemet för praktiken efter
år ett.
Sexmästare
Häggqvist har under veckan inte gjort något speciellt.
Informationschef
Alvesson har under veckan beställt kaffemuggar, kollat vidare på pikéer och kommer fortsätta med det under
veckan.
Arbetsmarknadskontakt
Lind har under veckan haft möte med Brinn angående arbetsintervjuer som ligger lite tidigt på året och ska
diskutera vidare om huruvida det går att senarelägga dessa.
Sportbas
Wallentheim har under veckan haft möte med sportrådet för att prata om aktiviteter man kan hålla. Planerar
att skicka ut en intresseblankett.
§8
Abrahamsson tar upp vakanta poster
Beslut: Jubileumsgruppen måste tillsättas, precis som
brandsex. Beslutas att skriva ihop ett inlägg med intervjuer från
personer som erhållit dessa poster under åren för att locka.
Alvesson ansvarar för information om dessa.
§9
Rikse tar upp betalningssätt, kvittohantering och blanketter för utlägg
Beslut: Vid utlägg för BIIF fylls en blankett i och lämnas
tillsammans med kvitto i Rikses fack i BIIF-rummet.
Betalning sker via swish och dosa, inga kontanter. Förslag är
att starta en egen swish för BIIF.
Lokalhyror skall dubbelkollas innan fakturor skickas ut.
§ 10
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Wallentheim tar upp aktiviteter

Beslut: V-sektionen måste godkänna alla typer av aktiviteter.
Då Abrahamsson ska ha möte med ordförande och vice
ordförande för V-sektionen kommer denna fråga föras vidare.

§ 11
Abrahamsson tar upp tröjor
Beslut: Ett förslag är att skaffa bucket hats och tröjor. Rikse
kontrollerar budget för detta förslag.
§ 12
Lind tar upp sponsorer
Beslut: FSD kommer sponsrar ovvar och hoodies till oss.
§ 13
Övrigt
Beslut: Inget övrigt
§ 14
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 5/2 12:05 på ZOOM.

§ 15
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande

Linnea Lindeblad, sekreterare

Erik Johansson, justerare

Johan Wallentheim, justerare
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