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§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson. !
Närvarande !
Kristoffer Alvarsson 
Rebecca Magyar 
Linnéa Green 
Teresa Lopez 
Jennifer Karlsson 
Johan Öberg 
Christopher Thörn  

§ 2 Sekreterare 

Linnéa Green väljs till sekreterare. 

§ 3 Protokolljusterare 

Christopher Thörn väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

 Föredragningslistan godkännes utan ändringar. !
§ 5  Information !

5.1 Ordförande informerar 
− Den information som ordförande fått är endast den Monica mailat ut till 

alla via It’s learning då ordförandemötet blivit inställt. 

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildning – Teresa 

Teresa missade tyvärr mötet, men mailade Monica angående de 
synpunkter som gavs vid tidigare möt om bl.a. mekanik kursen m.m. 

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
Inget att rapportera. 

− Socialansvarig – Rebecca  
Sammanträffen under gårdagen med pyssel och öl blev en lyckad 
tillställning.  

Rebecca och Charlie har nu gått på fadderutbildniningen och där med 
har alla våra huvudfaddrar fulländat första delen av utbildningen. Dock 
kan eventullet en av huvudfaddrarna som varit med utebli då han vill 
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medverka på björnjakt under nollningen. Rebecca tror dock att vi klara 
det ändå. 

Faddrar som kan hjälpa till under seke/bamse-dagen behövs. 

Kaliks håller på att förbereda campusvandringen och flottracet. 

Rebecca har fått information om hur första dagen kommer se ut för 
nollorna. De kommer att samlas i 9A 308 kl. 9.30 och andra introdelen 
börjar inte förens 13:15 så tid finns för oss att anordna. Det är ca 30st 
som sökt Iod i första hand och kau kommer antagligen ta in några fler. 

− PR-ansvarig – Christopher 
Ej fått svar från Monica än. 

− Webbansvarig – Jennifer 
Vår hemsida har haft 23st besökare hittills denna månad. Jennifer 
kommer också att lägga ut information om kommande workshop, 
nollningschema osv. på hemsidan när fullstädig information finns.  

!
§ 6  Uppföljning 

6.1  Rebecca har pratat med den föreningen som har kontakten med nöjes 
angående sponsring av nollningströjor. Vi har önskat 30st orange tröjor 
som vi sedan själva kan trycka med vårt idiottryck.  

 Ordförande har ett förslag på att vi ska sätta os 2-4st och ringa ut till de 
nya nollorna för att informera om första dagen och nollning. Låter som ett 
superförslag tycker alla och Kristoffer ber Monica om lista på de antagna 
samt datum för urringandet bestäms vara innan fadderhänget innan första 
veckan. 

 Rebecca kollar med Fredrik som är gammal IDIOTmedlem om han kan 
tänka sig ställa upp som fejkföreläsare. 

 Telefonnummer till samtliga i styrelsen skall läggas upp på hemsidan, 
Jennifer fixar detta. 

6.2   Johan kollar hur många märken vi har i dagsläget och Rebecca kolla hur 
vi ska göra för att beställa fler samt en ny upplaga av märket som Hampus 
gjort. Vi beslutar även att det märket med Karlstads solen i bakgrunden 
blir det nya märket samt en slogan med ”dum som få” istället för årtal 
skall skrivas i banderollen.  

6.3  Kom i flera förslag under gårkvällen på pysselkvällen. Linnéa skannar in 
dessa under helgen och lägger ut i ett album på facebook för omröstning 
samt förslag på justeringar.  
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§ 7 Beslutsärenden 

§ 8 Diskussionsärenden 

8.1  Jennifer tar upp att Bamse alltid har en nykter fadder samt en 
kontaktkortstelefon nollorna kan ringa om något händer dem. Vi behöver även 
hitta någon som kan låna ut en bil under nollningen för att köra hem någon 
vid eventuella missöden eller fylla.  !
8.2 Frågan om vinet kommer också upp, hur mycket behöver bryggas och vad 
kostar det. Äldre medlemmar i styrelsen tror att ca 40l användes förra året 
och det låter rimligt tycker vi andra. Christopher tittar upp detta till nästa 
styrelsemöte.  

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen 28/5 kl. 10.00-11.00 

§ 10 Avslutande  

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

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

 (Kristoffer Alvarsson)                           (Christopher Thörn)
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