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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-11-02

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: Utterfors och Nilsson Madell väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Albin Cronberg

Hanna Ivansson
Julius Zonnander

§ 4
Dagordning Beslut: Punkt 12 och 13 läggs till och sedan godkänns

dagordningen.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning -
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§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan anordnat tentaslask.

Ordförande
Thor har under veckan varit på V-sektionens möte och fixat inför examensmiddagen.

Sekreterare
Johansson har under veckan inte gjort något styrelserelaterat.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan har bokfört.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan varit på branschrådsmöte och programledningsmöte.

Sexmästare
Silverberg har under veckan planerat höstfest och haft kontakt med Pedellen.

Informationschef
Enochsson har under veckan gjort poster till släpp efter höstfest och kollat på möjligheter att utöka
funktionärsmedaljer.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan haft kontakt med företag.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan letat bilar för transport till Airsoft eventet.

§ 8
Enochsson tar upp funktionärsmedaljer

Vid beställning av 50 st kostar det 38/st, för 100 st kostar det
25/st. Kostnaden för bandet är band 8.75/st
Beslut: Rimliga kostnader för att kunna ge alla funktionärer
medaljer. Styrelsen fortsätter diskussionen nästa möte.

§ 9
Enochsson tar upp betalning av styrelsehoodie

Styrelsen fick in 5000 sek i sponsring till styrelsehoodie.
Kostnaden gick endast på ca 4000 sek vilket betyder att
styrelsemedlemmarna inte behöver betala något själva.
Beslut: Då kostnaden inte översteg sponsorerna behöver
styrelsen inte betala någon del själva.
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§ 10
Silverberg tar upp inbjudan till Höstfest

Marcus Abrahamsson kommer inte medverka och Nils
Johansson har inte svarat ännu. Endast en av de två yngsta har
svarat, vi behöver därför veta vem som är tredje yngst.
Styrelsen får fixa bordsplaceringen.
Beslut: Vi undersöker om någon annan kan representera
Riskavdelningen. Thor hör av sig till Nils Johansson för att
undersöka vem som är tredje yngst.

§ 11
Hvarfvenius tar upp boende för BRINN

Josef  Utterfors är den enda som bor i Lund och som inte ska
åka från Lund innan BRINN åker måndag förmiddag..
Beslut: BRINN bor hos Josef.

§ 12
Thor tar upp brandbil

Kommer troligen gå på ca 5000 sek i månaden. Behöver kolla
på miltal och vad det ska kosta för hyran av bilen. Ev köpa en
bil för att slippa pressen av att behöva ha den uthyrd för att
täcka månadskostnaden.
Beslut: Styrelsen kommer ha som proposition att skapa en ny
funktionärspost som får kolla upp möjligheterna.

§ 13
Thor tar upp karneval

Karnevalen fick pengar över och de pengarna går att ansöka
om som bidrag till event.
Beslut: Styrelsen ska undersöka saken tills nästa veckasmöte.

§ 14
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 10/11 12:15 i Biifrummet.

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

Josef  Utterfors, justerare Arvid Nilsson Madell, justerare
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