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IDIOT Styrelsemöte nr 6  
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 
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 

   Ingen ny information. 

   Information från webbansvarig  

   Ingen ny information. 

   Information från ekonomiansvarig 

   Ingen ny information.  

   Information från socialansvariga 

   Ingen ny information.  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§7   Uppföljning  
 

7.1  Valborg  

 Dagen gick som planerat. Alla var nöjda och glada.  

  

7.2  Cykelsittning 

 Cykelsittningen blev väldigt lyckad med kanonväder. De som anordnade   

 evenemanget kommer skriva en egen överblick om hur det gick till att planera  

 dagen samt hur dagen såg ut. Detta kommer sedan föras vidare till nästa års  

 cykelsittning för att underlätta planeringen.  

  

7.3  Föreningskläder 

 Intresset inom föreningen att köpa föreningströjor är inte så stort. Ca 13 personer har 

 fyllt i på Facebook att de är intresserade av att köpa en föreningströja. Avvaktar  

 med beställning och beslut.  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§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Nollevin  

 Kårfullmäktige har bestämt att uppdatera policyn angående   nollevin.  

Alkohollagarna kommer bli hårdare och nollevinet kommer inte accepteras på   

samma sätt under nollningen som det har gjorts tidigare år. Får kåren reda på att   

förening har haft nollevin under nollningen kan föreningen bli utesluten från kåren.  

Vilket innebär att de inte får samma stöd och hjälp i olika frågor som rör    

studentkåren och dess medlemmar.  

 Styrelsen tar ett enigt beslut om att dra ned på konsumtionen av nollevin i höst.  

     

 

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Nollning  

 Angående om det kommer vara  tjej- killfest innan orangefesten eller blandade 

 förfester bestäms utifrån hur gruppen ser ut, passar det att dela upp  inom tjej och  

 kill-grupper gör vi det.  

 Det behövs fler faddrar till stadsvandring och till andra dagar under nollningen. Det 

 kommer läggas ut ett schema över stadsvandringen där faddrarna kan fylla i om de 

 vill hålla i en aktivitet eller vara gruppledare. Budgeten behöver också planeras, alla 

 faddrar som håller i en dag under nollningen planerar själva och kommer med  

 förslag om budget till styrelsen. Styrelsen kommer att vara ”fadderföräldrar” under 

 nollningen, vilket innebär att alla kommer att ha hand om en specifik grupp noller att 

 ta lite extra hand om. T.ex. informera om dagarna, peppa och stötta. En inbjudan  

 kommer skickas till nollorna i samband med ett informationsmail om programmet 
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 och skolstarten.  

   

  

  9.2  IN-Dagen  

 Planerandet av IN-dagen har dragit igång och söker företag inom ingenjörsyrket.  

 

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
Återkommer. 

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson            Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande ) (Namn protokolljusterare)
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