
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-09-29

Tid 12:15

Plats Biifrummet

Beslutande Ordf. Ebba Thor
Sekr. Ebba Johansson
Hanna Norrestam
Martina Enochsson
Olivia Silverberg
Josef  Utterfors
Arvid Nilsson Madell

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Nilsson Madell och Utterfors väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Olivia Abrahamsson och Erik Johansson

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning -

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan fixat fika till Bi22.

Ordförande
Thor har under veckan varit på V-sektionens styrelsemöte.
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Sekreterare
Johansson har under veckan skrivit protokoll.

Kassör
Hvarfvenius deltog inte på mötet.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan deltagit i möte gällande psykosocial enkät.

Sexmästare
Silverberg har under veckan skickat ut anmälningsenkät för att jobba på höstfesten.

Informationschef
Enochsson har under veckan lagt upp bilder och inlägg på sociala medier.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan mejlat företag och deltagit i casekväll.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan arrangerat vindsurfing och planerat skiphte.

§ 8
Johansson tar upp W-studenter

Abrahamsson berättar att det har varit prat om att
R-studenterna skulle gå på V-sektionen och att Biif  då hade
kunnat hjälpa dem under en uppstartsperiod. Tanken var då att
de skulle starta ett eget programutskott längre fram. Skulle
R-studenterna tillhört Biif  hade föreningen blivit större än
många andra sektioner på LTH vilket föreningen inte är
intresserad av. Beslutet togs att R-studenterna tillhör
W-sektionen och Biif  har inte lovat att ta något ansvar för
studenterna på W.
Beslut: Johansson och Norrestam kommer på fredagen den
30/9 ha ett lunchmöte med ordförande på W-sektionen.

§ 9
Utterfors tar upp intro för Rh22

Förra intro ställdes in pga sjukdom i styrelsen. Klassen är på ca
25 studenter.
Beslut: Silverberg ska boka V-cafe den 13/10 där styrelsen
kommer bjuda på Taco.
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§ 10
Övrigt

Thor informerar om Sektionssafari och Mingelpub den 5/10
där vi ska representera styrelsen och dess undergrupper.

Silverberg ber om kvällsmöte inför Höstfesten.
Beslut: Kvällsmöte 17.15 torsdagen 6/10.

§ 11
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 6/10 12:15 i Biifrummet.

§ 12
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Josef  Utterfors, justerare Arvid Nilsson Madell, justerare
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