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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-10-20

Tid 12:15

Plats Biifrummet

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

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Silverberg och Norrestam väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Karl-Johan Granåsen

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

Examensmiddag på Grand Hotell.
Styrelserummet - Thor fortsätter undersöka.

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan arrangerat Tacokväll för Rh22.
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Ordförande
Thor har under veckan haft fortsatt kontakt med Grand Hotell om examensmiddagen och varit på
V-sektionens veckomöte.

Sekreterare
Johansson har under veckan börjat förbereda inför Höstterminsmötet.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan haft kontakt med Brinn inför besöket vid Höstfesten och fakturerat företag.

Hvarfvenius har även börjat kolla på budgetförslag inför nästa verksamhetsår.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan varit på SRX-möte och haft kontakt med Webbi.

Sexmästare
Silverberg har under veckan satt menyn och skickat ut anmodan till Höstfesten. Silverberg har även skrivit
alkoholprov och provlagat mat.

Informationschef
Enochsson deltog inte på mötet.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan skickat fakturauppgifter till Hvarfvenius.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan skapat event till Innebrandy och Airsoft.

§ 8
Hvarfvenius tar upp förslag på budget till HT

Vissa poster borde ökas, vissa tas bort och andra specificeras
noggrannare.
Beslut: Pga inflationen kommer vi föreslå att höja vissa
punkter. Norrestam kommer ge förslag till sin efterträdare att
höja priset för presentationer, annonsplatser på hemsidan och
Stockholmsresan. Vissa onödiga poster kommer att tas bort
och andra kommer specificeras mer. Nilsson Madell föreslår att
ge plats till inköp i sportbudgeten.

§ 9
Utterfors tar upp medaljer

Medaljer till funktionärer.
Beslut: Enochsson kollar igenom vad som finns och kostnader
för att köpa in fler medaljer.
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§ 10
Övrigt -

Beslut: -

§ 11
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 4/11 12:15 i Biifrummet.

§ 12
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Olivia Silverberg, justerare Hanna Norrestam, justerare
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