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§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Sekreterare 

Linnéa Green väljs till sekreterare. 

§ 3 Protokolljusterare 

Teresa Lopez väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

 Föredragningslistan godkännes utan ändringar. !
§ 5  Information !

1. Ordförande informerar 
− 2 juni är det sista ordförande möte, inget att informera innan.  

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildning – Teresa 

Inget att rapportera 

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
Inget att rapportera. 

− Socialansvarig – Rebecca  
Kommer att beställa 45st campusmärken samt mailat Fredrik angående 
fejkföreläsare. 

Tröjorna har inte kommit från nöjes, men Rebecca väntar på svar från 
föreningen som är ansvarig för detta.  

Fadderutbildningen är färdig sedan i måndags. Nu är vi 6st faddrar som 
är fullt utbildade, Marcus var även med på sista mötet.  
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Johan har kollat upp att vi bara har två idiotmärken kvar. Rebecca 
kommer att beställa nya sådana märken samt idiotmärken. Marcus 
skickar kontaktuppgifterna på förra beställningen.  

Rebecca lägger upp information om personal till nya baren uppe på 
campus på facebook. 

− PR-ansvarig – Christopher 
Kalikon skall öppna en bar uppe på campus, samt en närbutik och 
pizzeria kommer att öppna när de nya vännerhemmen öppnar.  

− Webbansvarig – Jennifer 
Ny affisch kommer samt mer information på hemsidan. !

− Ekonomiansvarig – Marcus 
Inget att rapportera.  

§ 6  Uppföljning 

6.1 Kontaktlistan från Monica är inte fixad än, men Kristoffer fixar detta.  

 Christopher skall kolla med Hannes hur mycket vin som behöver bryggas 
samt kostnader. Fixar detta under sommaren.  

 Faddrars kontaktuppgifter kommer att läggas upp på hemsidan samt i 
nollebibeln. Den nyktra faddern kommer att presentera sig inför varje dag 
så nollorna vet vem de ska kontakta om de behöver stöd, hjälp eller något 
annat. 

6.2  Rebecca beställer idiotmärken, samt väntar in nya märket från Hampus 
och lägger sedan en beställning på nya.  

6.3  Sent igår kom förslagen upp på facebook. Hittills ligger Kristoffers bäst 
till hittills. Vi siktar på att få rollupen klar till märkesmässan, men ett mål 
är att få klar den innan nollningen börjar. Kristoffer tar ansvar över 
rollupen. 

§ 7 Beslutsärenden 

§ 8 Diskussionsärenden 

8.1  Fadderhänget kommer hållas 23/8, där vi kommer att fixa faddertröjor, 
snacka ihop oss inför nollningen, kontrollera att alla har ordnat in sin dag 
samt betala fadderavgiften.  !
Vi avvaktar med att ta ett beslut om hur vi ska göra med tryck på 
nolletröjorna än, då vi inte vet hur det blir med tröjorna från Nöjes. !
Julia, Rebecca och Johan kommer att stå för att möta nollorna efter intron i 
aulan. !
Rebecca kommer att fixa ett dokument inför fadderhänget som innehåller 
information om att vara fadder, med regler, riktlinjer m.m. 
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!
Rebecca tar kontakt med ev. Ligist för vår picknicksittning. !
Nollningen drar igång den 25/8! 

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls före nollningen, förslagsvis fredagen den 22/8. 

§ 10 Avslutande  

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

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

 (Kristoffer Alvarsson)                           (Teresa Lopez)
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