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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-11-17

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 Norrestam väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Cecilia Östholm

Ellinor Johansson

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning -

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan varit på V-sektionens höstterminsmöte.
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Ordförande
Thor har under veckan planerat examensmiddag.

Sekreterare
Johansson har under veckan skickat ut föredragningslistan, skrivit klart propositioner och skickat ut

anmälning till höstterminsmötet.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan betalat fakturor och gått igenom föreningens bokföring.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan informerat de nya studierådsrepresentanterna om deras post.

Sexmästare
Silverberg har under veckan lagt beställning på alkohol, haft möte med brandsex och beställt mat till

Höstfesten.

Informationschef
Enochsson har under veckan redigerat julkort och uppdaterat föreningens sociala medier.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan haft en kvällspresentation och skickat ut anmälningslänk till kommande
presentationer. Norrestam har även arbetat med bordsplacering till höstfesten tillsammans med Nilsson
Madell.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan arrangerat innebrandyturnering och tillsammans med Norrestam arbetat
mer bordsplacering till höstfesten.

§ 8
Nilsson Madell tar upp Julmys

Nilsson Madell frågar om sportrådet ska ansvara för att planera
julmyset pga. hög arbetsbelastning i styrelsen. Styrelsen
resonerar kring hur mycket jobb det är att planera kvällen och
om man kan kombinera julmyset med shuffleboard eller biljard
på Paradiset.
Beslut: Styrelsen ansvarar för Julmyset. Efter julmyset kommer
sportrådet boka så föreningsmedlemmarna får möjlighet att
följa med och spela biljard eller shuffleboard.
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§ 9
Övrigt Styrelsen behöver träffas på söndag den 20/11 för att planera

spex.

Utterfors tar upp namninsamlingen för kursen
Ingenjörsinriktad yrkesträning. Utterfors planerar att skicka ut
namninsamling till nuvarande studenter och alumnilistor.
Beslut: Styrelsen godkänner att Utterfors kontaktar studenter
och alumner.

§ 10
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 24/11 12:15 i Biifrummet.

§ 11
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Josef  Utterfors, justerare Hanna Norrestam, justerare

SID 3(3)


