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Erik Johansson
Johan Wallentheim

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Johan Wallentheim och Maja Alvesson väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Emil Renström och Märta Larsson

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

§ 7
Information

Ordförande

SID 1(3)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Abrahamsson har under veckan haft möte med Anna angående de nya riskstudenterna och skickat ut
inbjudan om examensmiddag.

Sekreterare
Lindeblad har under veckan skrivit protokoll.

Kassör
Rikse har under veckan planerat möte med revisor Rasmus Sandgren.

Studierådsordförande
Johansson har under veckan skickat ut en enkät om distansundervisning och hållit i studiekväll.

Sexmästare
Häggqvist har under veckan planerat inför höstfest, haft möte med pedellen, provlagat mat till höstfesten,
haft fotografering med brandsex och skickat ut länk för jobbare till höstfesten.

Informationschef
Alvesson har under veckan gjort inbjudan till examensmiddag.

Arbetsmarknadskontakt
Lind har under veckan haft kontakt med företag angående bland annat Stockholmsresan och branschdagen.

Sportbas
Wallentheim har under veckan preliminärbokat innebrandy och börjat kolla nationer för tackfest.

§ 8
Emil och Märta informerar

Märta och Emil presenterar ett förslag om ändring för posten
“Likabehandlings- och studerandeskyddsombud”. Detta
förslag har arbetats fram för att integrera posten i V-sektionens
verksamhet. V-sektionen har nu tre likabehandlingsombud,
samt ett studerandeskyddsombud. Förslaget är att lägga till ett
skyddsombud i V-sektionen och ta bort vårt skyddsombud.
Samtidigt ska ett likabehandlingsombud i V-sektionen tas bort
för att detta ska ersättas med BIIFs inröstade
likabehandlingsombud för att knyta ihop.
Beslut: Eftersom detta måste röstas igenom på minst två
föreningsmöten och vi gärna ser att det finns ett
studerandeskyddsombud i BIIF är vårt förslag att behålla vår
likabehandlings-och studerandeskyddsombudspost som den är.
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Samt att denna post röstas in som en funktionär till
V-sektionen.

§ 9
Övrigt

Boka in budgetmöte tillsammans med revisorer.
Beslut: Rikse lägger upp förslag om datum för detta.

§ 10
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 15/10 12:10 i Biif-rummet.

§ 11
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Johan Wallentheim, justerare Maja Alvesson, justerare
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