
BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES

INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2022-12-01

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 Hvarfvenius 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 inte färdigskrivet, justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning -

§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan tagit hand om BRINN som var på besök över helgen. Styrelsen och dess

undergrupper har genomfört Höstfesten och Stockholmsresan.
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Ordförande
Thor har under veckan bokat V-cafe inför Julmys.

Sekreterare
Johansson har under veckan informerat nästkommande styrelse om vilka personer som ingår i respektive

undergrupper.

Kassör
Hvarfvenius har under veckan betalat fakturor.

Studierådsordförande
Utterfors har under veckan skickat ut namninsamlingen.

Sexmästare
Silverberg har under veckan arrangerat höstfest.

Informationschef
Enochsson har under veckan inte gjort något relaterat till sin styrelsepost.

Arbetsmarknadskontakt
Norrestam har under veckan haft sin sista företagspresentation för året. Norrestam har understött sin
undergrupp när de har arrangerat Stockholmsresan.

Sportbas
Nilsson Madell har under veckan inte gjort något relaterat till sin styrelsepost.

§ 8
Enochsson tar upp presenter till funktionärer

Styrelsen diskuterar olika förslag på presenter, bla matlåda,
tygpåse, kökshandduk. Förra landade kostnaden på ca 10 000
sek.
Beslut: Enochsson ska undersöka vidare, framförallt gällande
handdukar. Kostnaden får totalt inte överstiga 12 000 sek.

§ 9
Silverberg tar upp spegel i Gasque

Under Höstfesten slogs en spegel sönder. Kåren har valt att
polisanmäla personen som slog sönder den. Styrelsen
diskuterar hur vi som förening kan markera att beteendet inte
acceptabelt vid våra tillställningar.
Beslut: Styrelsen bestämmer sig för att invänta besked från
kåren. Efter det kommer styrelsen tillsammans med
V-sektionens styrelse besluta hur frågan ska behandlas.
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§ 10
Övrigt BIIF23 ska bjudas in till två styrelsemöten.

Beslut: Johansson kontaktar BIIF23 och bjuder in dem till de
två nästkommande mötena.

§ 11
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 8/12 12:15 i Biifrummet.

§ 12
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Thor, ordförande Ebba Johansson, sekreterare

Olivia Silverberg, justerare Gina Hvarfvenius, justerare
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