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§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson. !
Närvarande 
Kristoffer Alvarsson 
Julia Henriksson 
Linnéa Green 
Teresa Lopez 

§ 2 Sekreterare 

Linnéa Green väljs till sekreterare. 

§ 3 Protokolljusterare 

Teresa Lopez väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

 Föredragningslistan godkännes utan ändringar. !
§ 5  Information !

5.1 Ordförande informerar 
− Mångfallsdagarna kommer att äga rum nästa vecka, information om 

detta kommer att finnas i gläntan. 

− Kåren vill ha uppgifter på de huvudfaddrar som skall gå 
fadderutbildningen, dessa skall mailas till 
medlem@karlstadstudentkar.se. 

− Kåren söker funktionärer för hjälp med arbetet kring Valborg .Nu är 
tillståndet totalt godkänt av kommunen och polisen och mer info om 
valborg finns på toaletterna samt kårens hemsida. 

− Kebab ska till Boda Borg i maj och undrar om det är någon mer förening 
som vill haka på. 

− Uteserveringen till bunkern öppnar den 16april. 

− Studenthälsan och kåren har haft uppe frågan om att tidigarelägga 
nollningen innan terminstart, 21 och 22/8. Detta är bara uppe på 
diskussion än och de andra föreningarna har lämnat både för- och 
nackdelar med detta.  
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− Faddrar bör ej ha gröna reflexvästar under nollningen då 
kommunalarbetarna bär samma och lätt kan förväxlas. 

− Linda kommer att ha ett LAN i höst. 

− Mink kommer ej att ha någon nollning i år, anledningen är okänd. Dock 
kommer de att ha en klädbytardag, mer information om detta kommer 
att finnas i gläntan. 

−  Kulting kommer att ha en pysseldag som vid jul den 16/4, mer 
information kommer även här att finnas i gläntan under nästa vecka. 

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildnings – Teresa 

Deltog i programrådet och framförde de synpunkter som tagits upp 
under tidigare möten. Det påminns dock att det är mycket viktigt att 
kursutvärderingarna skrivs utförligt då det endast är dessa som 
påverkar hur kursen skall förbättras till året där på. 

Diskussion om preppkurs hölls, och förslag om att ett personligt brev 
med information om denna samt programmet skall skickas hem till nya 
studenter.  

Information om kursplanen hölls och bl.a. information om att om det 
står i en kursplan att examination sker via tenta måste detta hållas och 
kan ej ändras till inlämningsuppgift eller liknande. Samt att alla 
obligatoriska moment under kursen skall finnas samt datum för dessa 
och schema för kursen i helhet skall vara klart senast två veckor innan 
kursstart. 

Om det finns saker man som student vill vara med och påverka påminns 
det om att en motion om detta kan skickas in till kåren som förslag. En 
motion kan innehålla det mesta, exempelvis att ägget behöver städas. 

SPARK- gänget är intresserade av att ha en ytligare träff ganska snart då 
de utvecklat hemsidan samt fått en utökad budget. Planen är att ett 
case skall behandlas denna gång samt att ev. mat och öl skall fås på 
bunkern efteråt. Mer information om detta kommer på facebook. 

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
Inget att rapportera. 

− Socialansvarig – Julia  
Även här tas frågan om en tidigare nollning upp. Julia berättar att det 
kommit upp förslag om att en av dessa tidigare dagar kan ev. skulle 
kunna vara en ingenjörsdag då det antagligen inte kommer att vara så 
många nollor och faddrar på plats innan terminsstart och därför lättare 
att ro runt ett sådant projekt. Inget är fortfarande bestämt utan det är 
fortfarande lösa diskussioner som hålls. 

Studenthälsan har en utveckligsplan att under 2015 vara med och ha 
föreläsningar om hälsan och det sociala kring studenttiden. Detta för 
att nya studenter skall ha ”mer kött på benen” när de börjar terminen. 
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Under nollningen kommer välkomstfesten att hållas andra veckan på 
fredagen eller lördagen på nöjesfabriken som förra året. Dock är de 
första festerna som förra året var på tempel flyttade till Jaguar. Så 
under första veckan på tisdagen och fredagen kommer fest vara på 
Jaguar, detta medföljer att inte alla studenter kommer att få plats. 
Man bör därför vara där i tid.  Det kommer även att hållas en fest efter 
flottracet på onsdagen under andra veckan på nöjes. 

Valborg är nu spikat och kåren har satt upp ett schema med artister 
mm. För att få tillgång till inhägnade området skall ett band uppvisas, 
som på nollningen. Dessa band kommer att delas ut till kårmedlemmar 
under måndagen och tisdagen innan valborg. Det kommer att bli 
liveband och försäljning av bunkerns alkohol. 

Frivilliga söks för uppbygget av scen osv. samt städning efteråt. Detta 
anmäls till kåren på mail medlem@karkstadsstudentkar.se . Julia ber 
att Rebecca fixar ut information om detta på tavlan och facebook när 
hon är tillbaka. 

Nu är fadderutbildningen igång för huvudfaddrarna. 20/5 kommer en 
uppsamlingsutbildning att has och den 26/5 hålls sista delen av 
utbildningen med ett stormöte för alla utbildade faddrar.  

§ 6  Uppföljning 

6.1  Fadderutbildning är igång och allt verkar flyta på som det ska. Ett större 
fadderhäng med alla faddrar i föreningen kommer att has senare under 
våren, men planering av nollning osv. dock efter att stor mötet har hållits. 

6.2   Rollup/flagga kan ej diskuteras då de ansvariga för detta ej deltog under 
mötet. 

6.3  Märke kan ej diskuteras då de ansvariga för detta ej deltog under mötet. 

§ 7 Beslutsärenden 

7.1 Styrelsen kommer att kalla till stormöte för hela föreningen tisdagen den 
15/4 då nya sexmästare/socialansvariga och generaler skall utses.   

§ 8 Diskussionsärenden 

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 22/4 kl. 12.15-13.00 

§ 10 Avslutande  

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson. !!!
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Vid protokollet  !!
____________________________________ 

(Linnéa Green) !!!!!
Justerat av ! !
____________________________________           __________________________________ 

 (Kristoffer Alvarsson)                               (Teresa Lopez)
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