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IDIOT Styrelsemöte nr 17  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan Fenelius.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Jonathan Fenelius  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
William Lundström  
Markus Swidi 
Anund Fernando  
Niklas Eriksson  
Mattias Säfström  
Rodrigo Hernandez 
Henric Beckman  
 

§2   Sekreterare  
 

Emelie Bylin  

§3   Protokolljusterare 
Ellinor Englundh väljs till protokolljusterare.  

§4   Föredragningslista 
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i föredragningslistan.

   §5 Protokoll

5.1 Föreningsstyrelse, föregående protokoll, bilaga(tidigare utskickad) 
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av protokolljusterare 

samt ordförande. 
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§6   Information  
 

6.1  Ordföranden informerar, muntlig rapport  

 Generalsutbildningen kommer äga rum helgen den 17-18 mars. På måndag är det  

 ordförandeträff som styrelsens nya ordförande Ellinor kommer att gå på.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

 Det kommer skapas programråd från Högskoleingenjörsprogrammet. Vårt program 

 har tidigare tillhört maskiningenjörerna. Men vi ska nu få ett eget programråd.  

 Programledaren är ordförande inom programrådet. Plus minst tre studenter som  

 representerar programmet, en från varje årskurs. Men mer information kommer.  

   Information från PR-utskottet 

 Den 14 februari är det Hot-Spot på skolan. Mattias som är styrelsens nya PR-  

 ansvarig tar på sig ansvar att fråga företag om studiebesök skulle vara möjligt.  

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information.  

   Information från ekonomiansvarig  

 Ekonomiutbildning kommer finnas tillsammans med folkuniversitetet.  

   Information från socialansvariga  

 Den 10 mars är det dunderkravall på Kårhuset för alla föreningar som Bamse  

 anordnar. Varje förening står själva för en egen förfest för att sedan mötas upp på  

 Kårhuset. Vårbalen för de examinerande behöver ha en representant från trean som 

 har lite extra ansvar och för vidare information. Amanda Svensson ska kolla i trean 

 om någon är intresserad.  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 §7   Uppföljning  
 

7.1  Årsmöte 

 Årsmötet var lyckat, de nya medlemmarna i styrelsen är med idag för   

 överlämningsperiod. Utbildningsansvarig-posten står fortfarande tom. Nya styrelsen 

 får fördela ut ansvaret så länge om ingen vill ta posten.  

 

7.2  Märkestävling  

 Märkestävlingen är avslutad.  Nya ekonomiansvarig kommer göra en beställning för 

 de nya märkena. Eftersom föreningsmässan kommer äga rum någon gång i april  

 förväntas märkena ha kommit så för att kunna säljas på mässan.   
 

§8   Beslutsärenden  
 

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  In- dagen  

 IN- dagen har möte idag som Mattias kommer att gå på. Förhoppningsvis kommer 

 då mer information om fakturor etc.  

  

9.2  Generalsutbildning 

 Ingen mer information om generalsutbildningen har kommit mer än datum, 17-18  

 mars.  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§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
Bestäms den 15 februari. 

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  

Vid protokoll

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Jonathan Fenelius Ellinor Englundh 

(Namn mötesordförande) (Namn protokolljusterare)
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