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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-03-31

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: Nilsson Madell och Norrestam 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 inte färdigskrivet.

§ 6
Beslutsuppföljning

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan haft vårterminsmöte.

Ordförande
Thor har under veckan hämtat pikeer och tagit hand om styrelsen och kommande styrelsers access till lokaler.
Ordförande informerar om att kostnaderna för att hyra v-bilen har ökat då bensinpriserna varit höga.
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Sekreterare
Johansson har under veckan förberett inför vårterminsmötet.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan pengarkollegiemöte och bokfört. Hvarfvenius informerar om att kåren
eventuellt ska köpa in en extra bil.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan varit på institutionsstyrelsemöte och programrådsmöte.

Sexmästare
Silverberg har under veckan beställt mat till VT-mötet, skapat anmälningar till påskmys och Bärs i test.

Informationschef
Enochsson har under veckan hämtat tröjor, lagt ut event på Facebook och händelser på Instagram. Designade
diplom till priset för  årets lärare.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan pratat med brandkonsulten som är missnöjda över att få anmälda till
kvällspresentationer.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan varit på  inspirationsresa i Polen där han har kollat på fotboll.

§ 8
Silverberg tar upp programsittning under nollning.

Brandsex som håller i puben och blev tillfrågade om att ha
släpp efter.De kommer ha svårt att sälja alkohol under släppet.
Silverberg har som förslag att brandsex står för lokalen men att
man under släppet isåfall tar med sin egen alkohol.
Beslut: Förväntas alkohol att säljas på släppet kommer inte
Brandsex kunna hålla i det.

§ 9
Övrigt Storskiphtet är nu planerat samma helg som en eventuell resa

till Luleå för att hälsa på Brinn.
Beslut: Då Storskiphtet fortfarande är i planeringsfasen
beslutar styrelsen att skjuta fram den till hösten och göra det
ordentligt då.
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§ 10
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 7/4 12:15 i Biifrummet.

§ 11
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Arvid Nilsson Madell, justerare Hanna Norrestam, justerare
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