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§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Sekreterare 

Linnéa Green väljs till sekreterare. 

§ 3 Protokolljusterare 

 Christopher Thörn väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

 Föredragningslistan godkännes utan ändringar. !
§ 5  Information !

1. Ordförande informerar 
− Mail har kommit om att Norrstrands IF söker både damer och herrar till 

deras fotbollslag. Det kan vi sprida till föreningens medlemmar. 

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildning – Teresa 

Hållfasthetsläran har inte fått en utvärdering från förra året, detta 
kommer att tas upp på nytt för att alla ska få chansen att besvara den. 

Konstruktionsteknik I har fått förändrade förkunskapskrav pga annat 
innehåll. 

För att få börja trean på IoD måste man ha klarat 75% av utbildningen. 

Nästa möte är 26/9, Teresa tar gärna med frågor enl kritik för nästa 
möte.  

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
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Nya medlemmar har tillkommit och dessa har dokumenterats i en 
excellfil som sparas på medlemsUSBet. Alla nollor gick inte med men de 
flesta. 

− Socialansvarig – Rebecca & Johan 
Rebecca kommer inte att medverka under de sista dagarna på 
nollningen pga privata skäl, Johan kommer att ta hand som de sista 
dagarna själv.  

Nollningen har varit superlyckad och nollorna har varit mycket 
tacksamma och glada för en bra nollning. 

Nollesittningen har preliminä bokats till 20/9, ev slottfagott.  

− PR-ansvarig – Christopher 
Fått redan på att vi kan ansöka om pengar för att föreningen ev vill 
göra något ihop. Christopher har tittat om ev. vi skall tillfråga Jesko 
von Koeningsegg.  

 Ev. studiebesök kan förekomma men Christopher vill ha förslag om 
 företag att tillfråga. Ska ev prata med Monica och Lennart om de har 
 något förslag. 

− Ekonomiansvarig – Marcus 
1600:- inkommit i nya medlemsavgifter. !
Campusvandringens räkning kommer på faktura till Marcus närmsta 
dagarna. 

§ 6 Uppföljning 

 6.1 Nollningen fungerar bra och även andra föreningar har gett IDIOT bra 
feedback. Även roligt att det är så många engagerade faddrar, har varit 
till mycket stor hjälp.  

!
 6.2 Rebecca har inte fått färgkoderna och därför har vi inte kunnat skicka 

efter märket. Ev kan det finns i PR-pärmen, Rebecca tittar efter. Detta 
gäller våra båda märken, så fort färgkoderna kommer skickar vi efter nya 
märken.  

!
 6.3 Vi avvaktar tills nollan som har sin pappa i tryckeriet är en etta och 

kan kika på med pappan. 
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§ 7 Beslutsärenden 

§ 8 Diskussionsärenden 

 8.1 En överlämning skall göras till den ny satta styrelsen så de vet vilka 
 arbetsuppgifter varje post har. Ev att ett nytt dokument skrivs med 
 information, checklista enl liknande.  !!
 8.2 Hemsidan är uppdaterad med de nya fotona samt ny information. 
 8.3 Utvärdering av nollningen skall skrivas från faddrar och nollor till 
 kåren, även våra stadgar och alkoholpolicy skall bifogas. Detta skall 
 skickas in den 30/9 till kåren. Nollorna kan få utvärdera detta under 
 nollesittningen. 

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls 18/9 kl. 12.15. 

§ 10 Avslutande  

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

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

 (Kristoffer Alvarsson)                           (Christopher Thörn)
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