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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-05-12

Tid 12:15

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: Norrestam och Nilsson Madell väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Samuel Vanberg

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning Vi har bokat examensmiddag 18/11 och kursgård för

Storskiphte 1-2/10.
Vi spelar in spex på Revinge den 23/5 mellan 9-12.

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan varit i Luleå för att besöka Brinn. Styrelsen har även tagit bilder till broschyr.
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Ordförande
Thor har under veckan bokat examensmiddag på Grand Hotell. Ordförande har haft möte med JS Sverige

gällande innehåll i broschyr, utkast kommer.

Sekreterare
Johansson har under veckan skrivit protokoll.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan bokfört.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan haft kontakt med Vanberg.

Sexmästare
Silverberg har under veckan planerat inför BTR.

Informationschef
Enochsson har under veckan fixat med beställningen av  ouvvar, dem ska vara klara nästa vecka.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan haft möte med AMK-Gruppen.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan haft möte med Sportrådet.

§ 8
Hvarfvenius tar upp kontrakt vid utlåning av föreningens saker.

Arvid har ett förslag till kontrakt.
Beslut: Soundboxen hyrs inte ut innan vi har fått tillbaka den.
Vi ska kolla på vad som behövs för att kontraktet ska vara
bindande.

§ 9
Övrigt

Samuel Vanberg informerar om planerade event under
nollningen.
Ev någon form av ballunch den 18/9, mer info kommer.
Beslut: Biif  kommer att hålla i stationer på
campusrundvandringen den 22/8 och under Nollekampen den
27/8. Biif  kommer vara med och introduceras i kåraulan den
24/8. Biif  står för förfest innan programsittningen och sång
cantörer den 8/9. Biif  kommer i mån av plats att få gå på
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sittning under nollelördag, nationsittning och gasque. Biif
kommer inte delta under pepparnas event den 7/9.

§ 10
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 19/5 12:15 i Biifrummet.

§ 11
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Hanna Norrestam, justerare Arvid Nilsson Madell, justerare

SID 3(3)


