
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-02-02
Tid 18:00
Plats Biifrummet/Zoom
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: Utterfors och Silverberg väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Emil Renström

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och ska uppladdas på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

Eventkalender - Storskipthe, datum bokas nästa vecka

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan

SID 1(4)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Ordförande
Thor har under veckan haft möte gällande broschyrer om BIIF.

Sekreterare
Johansson har under veckan varit sjuk och isolerad.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan blivit klar med överlämningar.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan har varit på SRX-möte och rättat ceq.

Sexmästare
Silverberg har under veckan haft möte med brandsex och planerat inför storskipthe.

Informationschef
Enochsson har under veckan har hämtat muggar och fått genomgång på hemsidan och tryckeri.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan haft företagspresentation med Bengt Dahlgren och börjat planera kommande
företagspresentationer. Hon har haft möte med sponsoransvarig i Phøset inför nollningen.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan förberett inför möte sportråd där datum för innebandy- och
fotbollsturnering ska bestämmas.

§ 8
Thor tar upp interaktiva broschyrer

JS Sverige skickar ut en lista på eventuella sponsorer, den ska
godkännas av oss. De kommer sen kontakta företagen och
behöver hitta fyra sponsorer för att det ska vara kostnadsfritt
för oss. De skapar både en digital broschyr och trycker 1500
ex. Detta för att få fler studenter att vilja engagera sig inom
föreningen och presentera vad vi gör för blivande och
nuvarande studenter.
Beslut: Vi för projektet framåt, Thor har möte med JS Sverige
på fredag.
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§ 9
Thor tar upp inval av PR-Nisse

Förslag: Maja Alvesson
Beslut: Maja Alvesson väljs in som PR-Nisse.

§ 10
Thor tar upp respons från utskickad enkät.

Dålig svarsfrekvens. Studenterna vill ha fler event tex
tentaslask, märkestävling, pubar, biljardturnering i cafeet,
sportturneringar och met info om internationella möjligheter.
Beslut: Kollar på kommande event när restriktioner tillåter.

§ 11
Övrigt

Hvarfvenius informerar om ekonomin
Varje post kommer få stort ansvar över sin egen budget. Ber
om att få in alla kvitton innan den 20e för att ha tid att bokföra
och utbetala pengar så snabbt som möjligt.

Utterfors tar upp uppdatering på hemsidan
Bilder behöver ta på de sista styrelsemedlemmarna och
uppdateras. Alla funktionärer behöver uppdateras.
Beslut: Alla ska ha tagit bilder till nästa veckas möte och listor
på undergrupper ska sammanställas. Enochsson ska sen med
webbis hjälp uppdatera hemsidan.

Skyddsombud Renström informerar om platsbrist situationen.

Det har länge varit ett problem med platsbrist i V-Huset, både
gällande lunchplatser och studieplatser. Nu är det inte tillåtet
att äta i grupprum och övningssalar pga nuvarande
upphandling med företaget som sköter underhåll i huset. För
att skyddsombudet ska kunna lyfta frågan och förbättra
situationen krävs incidentrapporter. Renström planerar att sätta
upp anslag där studenterna enkelt kan rapportera in via en QR
kod när platser saknas. Har har kollat upp att det är okej enligt
GDPR att under en period spara mejladresser. Han har fått
godkänt från husstyrelsen och ska även lyfta frågan med
V-Styrelsen.
Beslut: Styrelsen tycker att det är en bra ide som vi ställer oss
bakom och kan hjälpa till att sprida information om.
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§ 12
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 8/2 18:00 i Biifrummet.

§ 13
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Josef  Utterfors, justerare Olivia Silverberg, justerare
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