
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2021-09-17
Tid 12:10
Plats Zoom
Beslutande Ordf. Olivia Abrahamsson

Sekr. Linnea Lindeblad
Elsa Lind
Maja Alvesson
Madeleine Häggqvist
Erik Johansson
Johan Wallentheim

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Johan Wallentheim och Madeleine Häggqvist 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 Tydligare information om styrelsebyte.

Beslut: Beslutar att vi ska informera om sektionssafari och
hänvisa medlemmar till att gå på denna.

Sen funktionärskickoff.
Beslut: Beslutar att inte ha en sen funktionärskickoff.
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Efternollningsevent.
Beslut: Beslutar att inte ha ett efternollningsevent.

§ 7
Information

Ordförande
Abrahamsson har under veckan möte med Lind och Stefan angånde V-huset på branschdagen. Har även haft

möte angående examensmiddag.

Sekreterare
Lindeblad har under veckan inte gjort något.

Kassör
Rikse medverkade ej under mötet.

Studierådsordförande
Johansson har under veckan varit på programledningsmöte och SRXmöte.

Sexmästare
Häggqvist har under veckan räknat på nollefredagspuben.

Informationschef
Alvesson har under veckan försökt planera in fotografering inför lördagens nollegasque.

Arbetsmarknadskontakt
Lind har under veckan haft möte med Stefan och Abrahamsson angående V-huset på branschdagen. Har även
pratat med företag inför branschdagen och fixat med lunchföreläsningar och casekväll.

Sportbas
Wallentheim har under veckan planerat inför events till hösten.

§ 8
Abrahamsson tar upp examensmiddag

Abrahamsson informerar vad som tagit upp på mötet om
examensmiddag. Då planering och kontakt redan upprättats
med Grand kommer det se ut ungefär som vanligt, förutom att
två klasser mer kommer vara inbjudna. En anmälningslänk
måste skickas ut till denna. Stipendium delas ut varje år på
middagen. Ta in fler företag som sponsor?- Fotovägg.
Beslut: Skickar ut save the date idag och väntar med
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anmälningslänk för eventuell sponsring. Abrahamsson skriver
till företag. Då Grand vill veta exakt lista på personer som
anmält sig 3 veckor innan och en faktura kommer skickas 2
veckor innan beslutas det att alla inbetalningar ska vara inne
12/10.

§ 9
Lind tar upp marknadsföring av branschdag och andra event under hösten

Måste börja marknadsföra framtida event i höst och skriva en
eventkalender. Speciellt inlägg om branschdagen.
Beslut: Lind och Alvesson ordnar en eventkalender till mitten
av nästa vecka.

§ 10
Johansson tar upp studiekvällar

Brands studieråd är ansvariga för var tredje studiekväll. 5 st
behöver hjälpa till varje gång.
Beslut: Hjälps åt när studiekvällen närmar sig.

§ 11
Abrahamsson tar upp BIIF-rummet

Städschema behöver införas i BIIF-rummet. Städansvarig varje
fredag som snyggar till i rummet. Städa tillsammans en gång
innan.
Beslut: Städar en dag tillsammans, därefter ansvarar en
städansvarig varje fredag som snyggar till i rummet. Ordning
efter runda bordet.

§ 12
Övrigt

Egen undersökning på hur undervisningen har gått.
Beslut: Hjälps åt att skicka ut undersökning om hur
distansundervisning har gått.

Boka in möte med Marcus angående nya riskklasserna. Eget
möte innan Marcus har möte med kåren.

Beslut: Kvällsmöte 17.15 på måndag för att diskutera
angående nya riskklasserna.
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§ 13
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 24/9 12:10 på Zoom.

§ 14
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Johan Wallentheim, justerare Madeleine Häggqvist, justerare
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