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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-10-6

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: Silverberg och Enochsson väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning R-studenter kommer att bli informerade om branschdagen

men kommer inte att bli medlemmar i föreningen. Detta
bestämdes efter diskussioner med W-sektionen.
Tacokvällen 13/10 får en budget på max 1000 sek.
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§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan varit på Sektionssafari, arrangerat Storskiphte och uppdaterat funktionärsguiden.

Ordförande
Thor har under veckan varit på möte med V-sektionen och skickat ut inbjudan till anhöriga på
Examensmiddagen.

Sekreterare
Johansson har under veckan haft möte med ordförande på W-sektionen och skrivit protokoll.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan haft kontakt med V-sektionens Skattmästare.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan inte gjort något styrelserelaterat.

Sexmästare
Silverberg har under veckan tagit foto med Brandsex inför Höstfesten.

Informationschef
Enochsson har under veckan uppdaterat föreningens sociala medier.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan varit på möte med ordförande på  W-sektionen och haft kontakt med Saab inför
kvällspresentationen.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan haft kontakt med Valberedningen.

§ 8
Thor tar upp Confire

Företaget vill presentera en uppgift för studenterna som sedan
ska skickas in till dem. Confire kommer sedan gå igenom
lösningarna och utifrån det kalla vissa studenter till
arbetsintervju hos dem i Göteborg. Styrelsen tror att det är
bättre att de kommer och visar upp sig på plats och isåfall där
vägleder en uppgift som kan agera som grund till
arbetsintervju.
Beslut: Thor kontaktar företaget och ser hur de vill gå vidare.
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§ 9
Thor tar upp access till Biif-rummet

V-sektionen har meddelat att de kommer att hålla i accessen
från och med nu. Styrelsen tycker att det är viktigt att visa att vi
hyr lokalen oberoende av V-sektionen och därför borde ta
hand om det själva. Thor har försökt reda i frågan men inte
hittat någon enkel lösning.
Beslut: Hvarfvenius ska försöka hitta kontraktet på lokalen.

§ 10
Thor tar upp val av valberedning

Julia Olsson i Bi22 vill gå med i valberedningen.
Beslut: Julia Olsson röstas in.

§ 11
Thor tar upp datum till styrelseskipthe och storskipthe

Biifs Storskipthe ska tradiensenligt läggas efter V-sektionens
storskipthe.
Beslut: Storskipthe kommer att bokas in först efter att
V-sektionen har bokat datum för deras storskipthe.
Styrelseskipthe ska försöka hållan någon av de första veckorna
i februari.

§ 12
Övrigt Det har tidigare varit föredetta ordförande och kassör som har

varit revisorer men då Hvarfvenius kommer att ta sin examen
och därmed inte vara medlem i föreningen ska styrelsen kolla
vilka som borde söka posten till nästa verksamhetsår.
Beslut: -

§ 13
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 13/10 12:15 i Biifrummet.

§ 14
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

SID 3(4)



BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Olivia Silverberg, justerare Martina Enochsson, justerare
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