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IDIOT Styrelsemöte nr 10  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Jonathan Fenelius  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
William Lundström  
Victor Wetterlind  
Dennis Bach  
 

§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  

 Ingen ny information.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

 Ingen ny information.  

   Information från PR-utskottet 

 Inför IN- dagen kan föreningen behöva ställa upp och närvara vid en monter om det 

 behövs. Det kommer behövas 2 åt gången under hela dagen, antingen delar vi upp 

 tiderna inom styrelsen eller frågar om några andra inom föreningen vill ställa upp.  

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information. 

   Information från ekonomiansvarig 

 Ingen ny information.   

   Information från socialansvariga  

 Tankar om en halloween/tentafest med små föreningarna så som ligist, mink, knas, 

 kulting och Ture osv. planeras efter tentaperioden runt den 3 november.   

 Finns det intresse kan vi slå ihop och hyra slottfaggot en kväll.  

  

  

�2



IDIOT Styrelsemöte nr 10  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§7   Uppföljning  
 

7.1  Ny utbildningsansvarig 

 Vi välkomnar William som ny utbildningsansvarig till styrelsen och hoppas att han 

 trivs med oss.  

  

7.2  Föreningsmöte med kåren  

 I måndags (5/10) var det föreningsmöte med kåren. De informerade kort om hen som 

 avgått från ordförandeposten inom kårens styrelse och varför. Främst handlade mötet 

 om Kårhuset som öppnas för studenterna om ca 2 veckor. Kårhuset kommer vara en 

 kaféverksamhet med bra pluggmiljö och har under vardagar öppet 10-17. Mot  

 kvällarna och helgerna kommer verksamheten övergå till bar/pub med skön  

 stämning, det är ännu inte bestämt vilka dagar eller exakta tider. Torsdagen den 12 

 oktober är det  invigning för föreningarnas ordförande och/eller sexmästare och  

 verksamheten öppnar veckan efter. Det planeras också en barrunda mellan Kårhuset, 

 Caps och Bunkern där de behöver veta vilka föreningar som är intresserade  

 att vara med. Den planeras att hållas den 3 eller 4 november men kan krocka  

 med vår tentafest. Detta kommer diskuteras mer under nästa styrelsemöte.   

§8   Beslutsärenden  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§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Finsittning 

 Imorgon Fredag 6/10 är det finsittning på Classoens kl 19.00, med mingel i ca 30-40 

 minuter innan middagen startar. Planeringen har gått bra och tal och spex är  

 förberedda. Vi har tillstånd att vara på Claessons till 01.00. Koriander har inte svarat 

 angående om vi får komma in och de släpper heller inte in personer under 21 år  

 vilket är ett problem då inte alla kan följa med ut. Petter ska ringa till Koriander igen 

 och kolla om det är möjligt att göra ett undantag då vi är såpass många som kommer. 

 När det kommer till budgeten har föreningen endast behövt bidra med 4000 kr  

 istället för 5000 kr.  

  
 

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

§11 Uppföljning av sammanträdet 
Onsdag 18 oktober. 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Jonathan Fenelius Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande ) (Namn protokolljusterare)
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