
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-08-31

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: Nilsson Madell och Utterfors väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4
Dagordning Beslut: Punkt 11 och 12 läggs till i dagordningen som sedan

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning
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§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan välkomnat och tagit hand om de nya studenterna under vecka 0.

Ordförande
Thor har under veckan fixat inför examensmiddag och börjat kolla på anmälningslänk inför Storskiphte.

Sekreterare
Johansson har under veckan skickat ut dagordningen inför mötet.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan betalat fakturor och hittade då en faktura från V-styret som vi inte vet vad den
omfattar.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan varit på SRX-möte.

Sexmästare
Silverberg har under veckan planerar inför programsittningen och släpp.

Informationschef
Enochsson har under veckan börjat sätta ihop en inbjudan till examensmiddagen.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan börjat planera inför höstens kvällspresentationer.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan jobbat på att fylla ut sportrådet. Bokat vindsurfing event 25/9.

§ 8
Thor tar upp Hackaton

WIN har kontaktat oss då de vill ha hjälp av studenter att
brainstorma ideer gällande hur släckvatten ska samlas upp. De
har som ide att bjuda in till en pizzakväll för intresserade
studenter.
Beslut: Thor kontaktar WIN för att bestämma datum som
passar, sedan skickar vi ut information och anmälan till
studenter.

§ 9
Thor tar upp introduktion för Rh22

Styrelsen håller i lära känna grillning likt tidigare år.
Beslut: Silverberg kollar med Stefan för att boka TT den 14/9.
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§ 10
Nilsson Madell tar upp ny representant Sportrådet

Felix Antman har inte gått att kontakta under en längre tid.
Om han har tagit studieuppehåll eller hoppat av utbildningen
behöver någon ersätta hans plats i Sportrådet.
Beslut: Thor ska kolla upp vad som gäller för att rösta ut
någon. Nilsson Madell försöker få klarhet i situationen kring
Antman.

§ 11
Styrelsen diskuterar Storskiphte.

Kursgård är bokad 1-2/10, de skulle återkomma med mer info
inom kort.
Beslut: Utterfors bokar buss när vi vet när vi får tillgång och
behöver lämna. Deltagare ska swisha 50 sek. Enochsson ska
göra ett privat event på Facebook dit årets och förra årets
funktionärer blir inbjudna. Johansson kollar på anmälningslänk
och sammanställer lista för vilka funktionärer som ska bjudas
in.

§ 12
Utterfors tar upp nya representanter till Studierådet

Utterfors tillsammans med Arvid Carlsson, från
valberedningen, informerar på fredag 2/9 Bi22 om
klassrepresentanter till Studierådet och valberedningen.
Beslut: -

§ 13
Övrigt Kvällsmöte inför HT-mötet önskas för att gå igenom budget

och ändringar i stadgar och reglemente.
Beslut: Bokas in längre fram.

§ 14
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 7/9 12:15 i Biifrummet.

§ 15
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Arvid Nilsson Madell, justerare Josef  Utterfors, justerare
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