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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2021-03-05

Tid 12:10

Plats ZOOM

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

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Johan Wallentheim och Elsa Lind 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

Ordförande
Abrahamsson har under veckan haft möte med Henrik Hassel tillsammans med Johansson. Har även haft

möte med Alvesson och webbi Jonas Larsson för att prata om
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marknadsföringsfilm till brandingenjörsprogrammet. Har även tillsammans med
Lind och Häggqvist haft möte med jubileumsgruppen.

Sekreterare
Lindeblad har under veckan skrivit protokoll.

Kassör
Rikse har under veckan inte arbetat med något speciellt.

Studierådsordförande
Johansson har under veckan granskat CEQ.

Sexmästare
Häggqvist har under veckan justerat protokoll och haft möte med jubileumsgrupp tillsammans med

Abrahamsson och Lind.

Informationschef
Alvesson har under veckan justerat protokoll, varit med på möte angående film om
brandingenjörsprogrammet tillsammans med Abrahamsson och webbi Jonas Larsson och lagt upp inlägg om
vakanta poster. Har även fått hem provbeställning av pikéer.

Arbetsmarknadskontakt
Lind har under veckan möte med jubileumsgruppen tillsammans med Häggqvist och Abrahamsson. Har även
mejlat med Miklos för att få reda på när duggan i konstruktionsteknik kommer ligga. Detta för att kunna
bestämma datum för branschdag.

Sportbas
Wallentheim har under veckan funderat på event, bland annat någon zoom-pub för brandstudenterna.

§ 8
Abrahamsson tar upp kort sammanfattning från mötet med programledare från Risk

Beslut: Tog upp punkter vi diskuterat på tidigare möte som till
exempel platsbrist i V-huset och om fortsatt kommer kunna
läsa risk som master. Programledningen har som mål att de
studenter som läser på brandingenjörsprogrammet nu kommer
kunna läsa master inom risk, men inget är beslutat.

§ 9
Abrahamsson tar upp datum får VT-möte

Beslut: Det beslutas att datum för VT-möte blir 27e april kl
17.15.
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§ 10
Övrigt

Beslut: Ettorna har svårt att skapa kontakt och det beslutas
om att skicka ut ett formulär för att hitta en pluggkompis.
Wallentheim skickar ut under helgen.

Lind planerar casekväll med FSD 25/3.

§ 11
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 12/3 12:10 på ZOOM.

§ 12
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Johan Wallentheim, justerare Elsa Lind, justerare
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