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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
Jennifer Karlsson

§2

Sekreterare
Linnéa Green väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare
Jennifer Karlsson väljs till protokolljusterare.

§4

!
§5
!

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

Information
1. Ordförande informerar
− Monica vill att vi informerar våra föreningsmedlemmar om uppdragsbörsen
som är en databas med event, extrajobb, exjobb m.m. Jennifer lägger upp
information på hemsidan.
− Caps öppnade i helgen, dock var ingen av styrelsemedlemmarna där. Caps
kommer också erbjuda föreningar att hyra lokal till sittningar m.m vilket
kan bli aktuellt i framtiden.
− Kaulaus kommer ha en finsittning på stadshotellet den 4/10 som är öppen
för alla. Kostar 220kr och de kommer stå i gläntan och sälja biljetter.
− 3/10 skall kaus alumner firas.

!

5.2 Utskotten informerar
− Utbildning – Teresa
Programråd kommer hållas nästa fredag och tar gärna feedback om
kurser. Christopher tar upp att vi vill ha utvärdering på hur bra det
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fungerar att använda sig av duggor i kurser, önskemål om att ha det på
Matte I och Matte II.
Teresa har blivit inbjuden till ett studernaderepresentantmöte för att
kunna få mer kunskap om skolan organisation m.m. Detta möte kommer
hållas vid 30/9.

!

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.

!

− Socialansvarig – Rebecca & Johan
Nollesittning med tema läder kommer hållas på lördag uppe på campus.
Hitills är vi 28 personer och under sittningen kommer årets nolla, årets
solstråle samt byggarebob utsees
− PR-ansvarig – Christopher
Monica och Christopher har varit på möte ang. en kommande
föreläsning för vår förening, men även KALIKON och student formula.
Caroline är kontaktad och skall lämna besked om bidrag för detta kan
användas.
Nästa år var det 20 år sedan IoD-programmet startades och detta bör
vi
fira. Eventuellt kommer gamla IoD-studenter komma på
besök. Vi kan
ansöka om att få åka ner till Göteborg för att
besöka gamla IoD-studenters arbetsplats.
Monica föreslog att en "konstvandring" på värmlandstryckeriet skall
genomföras som studiebesök istället för ett studiebesök i Kroppkärrs
övervakningsrum.
Monica har planer på att starta en facebooksida för att marknadsföra
IoD-programmet så fler skall vilja söka samt veta vad programmet
innebär. Teresa tillägger även att informationen på kau.se borde bytas
ut och fräschas upp med exempelvis en filmintervju eller liknande.
I dagsläget är Monica inte medlem i vår nuvarande IDIOTfacebookgrupp
då vi studenter endast vill ha studenter i det
forumet. Vi alla är överens om att vi vill fortsätta ha det så.
− Ekonomiansvarig – Marcus
Vi har fått mycket plus i vår kassa från nollning och kåren. Vi borde
hitta på något kul med föreningen då det inte är någon nytta att lägga
pengar på hög.

§6

Uppföljning
6.1 Märket är inte beställt. Rebecca har pratat med Hampus och allt är
framställt förutom att "Dum som få" känns som en dålig slogan för IDIOT.
Förslag om att ha en omröstning med de nya nollorna på sittningen skall
hållas för att få hjälp att ta fram en ny. Johan tar ansvar för att det skall
tas upp på sittningen på lördag. Christopher och Marcus tar ansvar för att
märkes skall tryckas, enligt tryckeriets hemsida tar det 2-3v för
framställning.
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6.2 En utvärdering för nollningen kommer göras på nollesittningen.
Kristoffer ansvarar för att blanketter för faddrar och nollor delas ut och
besvaras. Rebecca har fått mail från kåren ang. vad utvärderingen skall
innehålla, hon vidarebefordrar mailet till Kristoffer så de tillsammans kan
skicka in utvärderingen samt alkoholpolicy till kåren.

§7

Beslutsärenden

§8

Diskussionsärenden
8.1 Marcus tittar upp hur mycket pengar vi har att röra oss med för att
hitta på något kul med föreningen. Övriga medlemmar i föreningen
funderar över förslag på aktivitet till nästa möte.

§9

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 2/10 12.15.

§ 10

Avslutande

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson.
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____________________________________

(Linnéa Green)
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Justerat av
!
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____________________________________

(Kristoffer Alvarsson)

__________________________________

(Jennifer Karlsson)
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