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INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum 2023-01-19

Tid 12:15

Plats Biifrummet

Beslutande Ordf. Albin Cronberg
Sekr. Karl-Johan Granåsen
Ellinor Johansson
Julius Zonnander
Franz Braun
Cecilia Östholm
Elin Wihlborg

§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Cecilia Östholm och Franz Braun väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Fredrik Grönlund, Ordförande på V-sektionen

§ 4
Dagordning Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick

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

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning

Styrelsen preliminärbokar Lillsjödal den 4-5 februari och 25-26 mars.
§ 7
Information Styrelsen
Styrelsen har under veckan fått koll på sina poster samt funderat över punkter till första styrelsemötet.
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Ordförande
Cronberg har under veckan mailat, förmedlat information till styrelsen samt samverkat med Olander kring
access till V-huset.

Sekreterare
Granåsen har under veckan förberett protokoll.

Kassör
Braun har under veckan samverkat med Hvarfvenius, kassör BIIF 22 i syfte att få ökad förståelse för
kassör-uppgiften.

Studierådsordförande
Östholm har under veckan mailat samt satt in sig i rollen studierådsordförande.

Sexmästare
Zonnander har under veckan tagit kontakt med V-sektionens sexmästare samt bokat Lillsjödal för skiphte.

Informationschef
Ivansson har under veckan inte varit närvarande.

Arbetsmarknadskontakt
Johansson har under veckan samverkat med tidigare AMK för att få ökad förståelse för rollen samt släppt
anmälningslänk till årets första casekväll.

Sportbas
Wihlborg har under veckan bestämt möte med sportrådet, samt fått ökad förståelse för rollen sportbas.

§ 8
Granåsen tar upp Vice-posten till röstning

Beslut: Karl-Johan Granåsen röstas in till vice ordförande i
BIIF 23.

§ 9
Braun tar upp firmatecknare

Beslut: Efter att tidigare årsredovisning kommit in så skall
möte med banken ske.

§ 10
Braun och Zonnander tar upp inköp av kläder till BIIF 23 samt brandsex. Tröjor och pikéer.

Beslut: Punkten kommer att tas upp igen när infochefen är
närvarande.
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§ 11
Johansson tar upp sponsorkontrakt med phöset. Skall skrivas under v. 4

Beslut: Johansson kommer att skriva sponsorkontakt tisdagen
24/1

§ 12
Johansson tar upp LinkedIn för BIIF

Beslut: En linkedIn profil för BIIF 23 kommer att skapas
§ 12
Johansson tar upp priser på företagspresentationer

Beslut: Vi behåller priset för jobbannonser på hemsidan - 0 kr.

§ 13
Zonnander tar upp mat på lunchföreläsning

Beslut: Cronberg undersöker huruvida stadgarna tillåter att
styrelsen blir bjuden på middag för att använda företagets mat
till företagskvällar och lunchföreläsningar.

§ 14
Övrigt:
Medaljer (nytt för i år), Nollning BIIF (vad skall vi delta på), kickoff  med V-styrelsen, BIIF-kalender, Sveriges

brand och riskingenjörer

Beslut: Ivansson får i uppdrag att skapa ett dokument med alla
funktionärer angående valör på medalj.
Granåsen får i uppgift att tillsammans med V-styrelsen anordna
kick-off.
Östholm skapar en BIIF-kalender.
Carolina Arvidsson bjuds in som adjungerad till nästa möte
som representant för Sveriges brand och riskingenjörer.

§ 15
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 26/01 12:15 i Biifrummet.

§ 16
Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Albin Cronberg, ordförande Karl-Johan Granåsen, sekreterare

Franz Braun, justerare Cecilia Östholm, justerare
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