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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-03-03
Tid 12:10
Plats Biifrummet
Beslutande Ordf. Ebba Thor

Sekr. Ebba Johansson
Hanna Norrestam
Martina Enochsson
Olivia Silverberg
Gina Hvarfvenius
Josef  Utterfors
Arvid Nilsson Madell

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Enochsson och Hvarfvenius 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 Styrelsen
Styrelsen har under veckan anordnat välkomstfika för IMFSE studenterna.
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Ordförande
Thor har under veckan fått bekräftat att broschyren kommer att bli av och skrivit avtal med lophtet inför
kommande Herrsittningen.

Sekreterare
Johansson har under veckan börjat förbereda inför VT-mötet.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan deltagit i möte med pengarkollegor och börjat kolla på budgetförslag till
VT-mötet. Hvarfvenius och Thor har även bokat in möte med banken.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan delat ut CEQ-pris och börjat kolla över föreningens Stadgar och Reglemente.

Sexmästare
Silverberg har under veckan inte gjort något styrelse relaterat.

Informationschef
Enochsson har under veckan designat affischer.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan har bokat in sin första företagspresentation med Brandkonsulten AB.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan inte gjort något styrelse relaterat.

§ 8
Utterfors tar upp valberedningen

Lorentz som tidigare varit ansvarig har nu tagit examen.
Förslagsvis ska Alva Larsson ta över ansvaret då hon har haft
positionen längst.
Beslut: Norrestam kontaktar Alva för att kolla om hon kan ta
över ansvaret och om fler behöver väljas in.

§ 9
Johansson tar upp VT-möte.

Beslut: VT-möte ska hållas 29/3. Thor kontaktar revisorer
gällande revisionsberättelser. Brandsex hjälper till med caterad
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mat. Styrelsen kommer ha ett extra styrelsemöte innan
VT-mötet för att förbereda sig.

§ 10
Övrigt

Affischer
Beslut: Affischerna godkänns och ska tryckas upp.

Tröjorna som beställdes ser inte riktigt ut som vi önskade.
Beslut: Enochsson ska försöka kontakta Swedol under dagen
annars ska hon och Thor åka ut och prata med dem.

Kontakta BRINN gällande datum för besök.
Beslut: Thor kontaktar Brinn.

§ 11
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 10/3 12:10 i Biifrummet.

§ 12
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Martina Enochsson, justerare Gina Hvarfvenius, justerare
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