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IDIOT Styrelsemöte nr 3  
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 
Viktor Wetterlind väljs till protokolljusterare.  

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

   §5 Protokoll

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll nr 2,  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  

 I ett nytt möte om sektioner i kommande vecka kommer det tas upp   

 syfteformuleringar om vad sektionerna innebär, det kommer även information om att 

 rekrytera folk till styrelsen för kåren.  

 Många verkade intresserade av en lunchföreläsning om patent.  

 Ett nytt utskott i föreningen är Lyx i vardagen.   

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

   Listorna för kårvalet har släppts och det är öppet att rösta.  

 En ny rektor rekryteras på universitetet där endast en återstår.   

 Kåren jobbar på en ny verksamhetsplan.  

 I höst öppnas ett Kårhus i Stundenternas Hus.  

 Den 23 mars anordnas en pluggkväll för hela föreningen som en studiecirkel för de 

 som vill studera tillsammans.     

   Information från PR-utskottet 

 Ingen ny information. 

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information. 

   Information från ekonomiansvarig  

 Styrelsen har nu ett gemensamt utskrivarkort.  

   Information från socialansvariga  

 Fösta mötet inför höstens nollning hölls igår 15/3 många som är intresserade att vara 

 faddrar.
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§7   Uppföljning  
 
7.1  IoD & Maskin samarbete 
 Fredag den 21 april kommer det vara tävlingar och aktiviteter tillsammans med  
 Maskiningenjörerna. Till en början endast ettorna men senare under eftermiddagen 
 får alla årskurser att vara med och delta.   
 
7.2  Glögglistan  
 Glögglistan är skriven och delas på Dropbox.  
  
7.3  Branäs  
 Blir inte av. 

  7.4 Studiebesök Rottneros 
 Studiebesöket kommer äga rum på förmiddagen den 11 april. Transporten dit  
 kommer lösas med egna bilar för de som vill ställa upp där styrelsen bidrar med  
 ersättning. 

  7.5 Tenstafest 
 Slottfaggot är bokat den 30 mars.  

§8   Beslutsärenden  
 
8.1  Jubileumsbankett 
 Jubileumsbanketten hålls den 20 maj som vår ordförande och webbansvarig kommer 
 att delta i.  
  
8.2  Partytält  

Föreningen behöver ett partytält inför bl.a. cykelsittningen eller andra uteaktiviteter.
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§9   Diskussionsärenden  
 
9.1  Verksamhetsplan  
 Posterna i styrelsen skriver sina egna verksamhetsplaner och skickar in till  
 ordförande senast 21 mars.  
 
9.2  Föreningsmässan  
 Den 5 april är det föreningsmässa i aulafoaljen. Nya märken kommer att beställas  
 inför mässan, även ett helt nytt märke.   
 

9.3  Cykelsittning 
 Vinnarna från tidigare år kommer att planera cykelsittningen.  

  9.4 Stadgarna 

 Behåller de gamla stadgarna som finns ute på hemsidan.

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
4 april. 

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson Victor Wetterlind

(Namn mötesordförande) (Namn protokolljusterare)
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