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Datum
Tid
Plats

2022-02-08
18:00
Biifrummet

Beslutande

Ordf. Ebba Thor
Sekr. Ebba Johansson
Hanna Norrestam
Martina Enochsson
Gina Hvarfvenius
Josef Utterfors
Arvid Nilsson Madell

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Hvarfvenius och Enochsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar

§4
Dagordning

Beslut: Thor lägger till punkt nio i dagordningen.

§5
Föregående mötesprotokoll
§6
Beslutsuppföljning
§7
Information
Styrelsen har under veckan

Protokollet är färdigskrivet, justerat och ska uppladdas upp på
hemsidan.
Foton och listor är uppdaterade till hemsidan och kommer
laddas upp inom kort.
Styrelsen
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Ordförande
Thor har under veckan haft möte med JS Sverige gällande framtagning av broschyrer.
Sekreterare
Johansson har under veckan varit sjuk och isolerad.
Kassör
Hvarfvenius har under veckan haft kontakt med föregående styrelse gällande funktionärstack som snart
kommer hållas. Stora delar av deras budgetöverskott ska läggas på detta funktionärstack och har godkänt att
viss del av pengarna går till förköpt alkoholpaket.
Studierådsordförande
Utterfors har under veckan haft uppdrag relaterade till SRX, CEQ. Fört diskussioner med programledningen
gällande tentavakter och den valbara kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning.
Sexmästare
Silverberg deltog inte på mötet.
Informationschef
Enochsson har under veckan testat och beställt tröjor till styrelsen och Brandsex.
Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan ordnat med sponsorer till hemsidan och försökt sätta datum för kommande
företagspresentationer.
Sportbas
Nilsson Madell har under veckan haft möte med sportrådet. Håller på att anordna ett klättrings event och fått
besked från kommunen att fotbollsplaner inte går att boka förrän 1 april.
§8
Thor tar upp preliminärbokning av storskiphte
Kursgård som tidigare använts har få tillgängliga datum. Som
alternativ hittades Bosarp Läger- och Kursgård.
Beslut: Bosarp Läger- och Kursgård kontaktas gällande 25-26e
mars och alternativ runt dessa datum.
§9
Thor tar upp interaktiva broschyrer
Thor läser upp potentiella annonsörer, alla företag är anses
aktuella för våra studenter.
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Beslut: JS Sverige får kontakta alla annonsörer som togs upp
under mötet.
§ 10
Övrigt
Fast mötesdag diskuteras.
Beslut: Möten ska om inte annat bestäms hållas under lunchen
på torsdagar.
Event som planeras ska snabbt läggas in i Eventkalendern för
att undvika dubbelbokningar med V-Sektionen.
§ 11
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 17/2 12:10 i Biifrummet.

§ 12
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande

Ebba Johansson, sekreterare

Gina Hvarfvenius, justerare

Martina Enochsson, justerare
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