
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2021-12-10
Tid 12:10
Plats Biifrummet
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: Maja Alvesson och Elsa Lind väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Ebba Thor

Ebba Johansson
Hanna Norrestam
Olivia Silverberg
Josef  Utterfors
Martina Enochsson
Gina Hvarfvenius
Rasmus Sandgren
Björn Gärskog

§ 4
Dagordning Beslut: Abrahamsson lägger till punkt § 15,

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet håller på att justeras
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§ 6
Beslutsuppföljning

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan hållit i ett extrainsatt föreningsmöte och lämnat ut diplom till bästa lärare samt

julklapp till ledningen.
Ordförande

Abrahamsson har under veckan varit med på extrainsattmöte och hjälpt Lind med casekväll.

Sekreterare
Lindeblad har under veckan skrivit protokoll.

Kassör
Rikse har under veckan bokfört och köpt frimärken.

Studierådsordförande
Johansson har under veckan haft ett sista SRXmöte.

Sexmästare
Häggqvist är inte närvarande på mötet.

Informationschef
Alvesson har under veckan gjort diplom till hedersmedlemmar och håller på att sammanställa adresslista till
julkort

Arbetsmarknadskontakt
Lind har under veckan hållit casekväll och börjat skriva på testament.

Sportbas
Wallentheim närvarade ej under runda bordet.

§ 8
Alvesson tar upp skuggning av student

Student som vill skugga, förslagsvis under branddynamiken.
Det kommer en annan student den 22/2, går detta att synka?
Beslut: Alvesson och Ebba Thor pratar ihop sig om detta och
går ut med detta i Bi20.
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§ 9
Rikse tar upp ekonomi

Kvittodeadline på måndag, 13/12. Revisorer och Rikse
informerar om ekonomi. Bokföring håller på att sammanställas
och granskning kommer ske i vår.
.

§ 10
Abrahamsson tar upp inval av AMK-gruppen

Tilde Ryding har sökt till AMK-gruppen.
Beslut: Tilde Ryding väljs in i AMK-gruppen

§ 11
Abrahamsson tar upp nollefredagspub

Allt är fortfarande inte färdigt från nollefredagspuben.
Beslut: Abrahamsson, Häggqvist och Riske pratar med Alice
och Lindoff  om fakturering på söndag 12/12 efter luciafirande.

§ 12
Abrahamsson tar upp kvällspresentation försäljning

Kvällspresentation och försäljning av alkohol.
Beslut: Abrahamsson, Häggqvist och Riske pratar om detta på
söndag 12/12.

§ 13
Abrahamsson tar upp betalning reseföreningen

Reseföreningen 21 har inte öppnat ett konto så vi kan inte
betala för branschdagen och examensmiddag än. Betalning ska
helst ske i år, men kan gå att skjuta på det om kontot inte
öppnas än.
Beslut: Abrahamsson skriver ner timmar och betalning så
kanske nästa års styrelse får ta över detta.

§ 14
Abrahamsson tar upp överlämning och testamente

Beslut: Överlämningsmöte och testamente ska lämnas innan
årsskifte.

§ 15
Abrahamsson tar upp present till funktionärer och julkort.
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Julkorten måste skickas innan 15/12. Helst innan måndag.
Alvesson delar adresslista med styrelse så alla kan kolla igenom.
Beslut: Alvesson delar adresslista till julkort med resten av
styrelsen så alla kan kolla igenom. Present till funktionärer
kollar Alvesson upp.

§ 16
Övrigt

Inget övrigt

§ 17
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 15/12 12:10 i Biifrummet.

§ 18
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Maja Alvesson, justerare Elsa Lind, justerare
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