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IDIOT Styrelsemöte nr 2  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Amanda Svensson.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Amanda Svensson  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
Jonathan Fenelius  
Victor Wetterlind  
Dennis Bach  
 

§2   Sekreterare  
 

Emelie Bylin  

§3   Protokolljusterare 
Petter Tillberg väljs till protokolljusterare.  

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

   §5 Protokoll

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll nr 1, 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 om sektioner då mötet flyttats.  

 Den 8-9 mars är det gymnasiedagar på Universitetet, IoD kommer ha föreläsningar i 

 Eva Erikson salen.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

 I samband med rekryteringen av en ny rektor på Universitetet kommer det   

 hållas provföreläsningar av de rekryterande.  

   Information från PR-utskottet 

 Uppföljning av studiebesök på Rottneros Bruk AB. Preliminärt bestäms torsdag 13 

 april. 

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information. 

   Information från ekonomiansvarig  

 Inbjudan till 50 års jubileum av Karlstads Studentkår där de bjuder på mat och  

 underhållning. Den 20 maj kl. 17.00, två representanter från föreningen med svar  

 senast 19 mars. 

   Information från socialansvariga  

 Ingen ny information. 
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§7   Uppföljning  
 

7.1  IoD & Maskin samarbete 

 Samarbetet är igång, med förslag att ha någon föreläsning/aktivitet    

 tillsammans.  

  

7.2  Styrelseprotokollen  

 Dropbox kommer användas i framtiden.  

 

7.3  Branäs  
 Förslagsvis en helg torsdag-söndag 16-19 mars om intresse finns.  

§8   Beslutsärenden  
 

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Eldkonst 

 Det krävs bättre information för kommande års eldkonst. Exempelvis hur mycket  

 som gått åt vid glögg försäljningen med mera.  

 

9.2  Studiecirklar 

 Nolleplanering  startas innan generalutbildningen och kommer bilda utskott/ 

studiecirklar.  

 En studiecirkel för de som arbetar i verkstaden kan startas om minst 3 medlemmar 

 registreras varje gång.   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 Inför ettornas matematiktenta startas en studiecirkel där äldre årskurser kan vara  

 med och studera/hjälpa till. 

 

9.3  Verksamhetsplan  

 Alla poster kollar igenom tidigare verksamhetsplan och skriver en egen   

 prioriteringslista om vad de vill åstadkomma i år, tills nästa möte. Sedan   

 sammanställs dessa till årets verksamhetsplan. 

  9.4 Föreningsmöte - ändra i stadgarna 

 Inför föreningsmötet kommer stadgarna att ändras. När föreningsmötet kommer att 

 hållas bestäms nästa möte, då verksamhetsplanen är klar. 

  9.5 Vårbal 

 En inbjudan till vårbal för de klasser som tar examen inom alla tekniska föreningar, 

 liknande Handelshögskolans bal. Behöver en representant från trean som kan  

 ansvara för planeringen. Uppmärksammas så att det kan bli en möjlighet även för  

 senare  årskurser. 

  9.6 Kick off Styrelsen  

 Förslagsvis middag och bowling kommande vecka. 

  9.7 Lunchföreläsning Patent 

 Kan hållas om intresse finns.    

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
16 mars. 

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson Petter Tillberg 

(Namn mötesordförande) (Namn protokolljusterare)
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