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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 

 Johan Öberg väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

 Föredragningslistan godkännes utan ändringar. 

§ 5  Information 

1. Ordförande informerar 
− Föreningsmässan är den 24/10, fredag nästa vecka, mellan 10-14 i 

aulanfoajén. Rebecca har anmält oss och hon är kontaktperson. 

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildning – Teresa 

Patrick Standfast och Drivhuset_Karlstad bjuder in oss till ett 
studiebesök 22 okt. kl.15-17 och en caseworkshop. Pictura är störst i 
europa på kort - säsongs-, gratulationskort m.m. Dessutom är vd Erik 
Arpi utsedd till årets entreprenör av E&Y och Erik är en mycket 
fascinerande och intressant person. Caseworkshop med är Journalia AB 
3 nov. kl.16-19. Journalia utvecklar journalsystem. Frågan för dagen är 
"Hur vill folk ta del av sina journaler? I sin smartphone? Hur gör man 
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med sekretess?" Detta delas också till vår förening på facebook via 
gruppen. 

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
Information om att teligoo är ett nytt mobilabonnemangsföretag som 
kommer att ha samarbete med kåren. Linnéa jobbar för teligoo och 
kommer att dela information till resterande medlemmar i föreningen 
via fackebook, bl.a. har de ett erbjudare att vara BETA-testare fram till 
jul och få abonnemanget gratis. 

− Webbansvarig - Jennifer 
Det står nu mera på hemsidan om uppdragsbörsen och nya affischer 
kommer att tryckas när mer tid finns. 

− Socialansvarig – Rebecca & Johan 
En förfest med SVIK och LINDA kommer att hållas på campus den 24/10 
inför Halloweenfesten på Nöjes. Det kommer hållas lekar m.m.  

Nästa torsdag kommer Jaguar att hålla ett nytt event där man kommer 
in gratis som student. Det kommer även att finnas tacobuffé mellan 
22-23 gratis för de första 300 gästerna. 

Korriander kommer också att ha ett Halloween-event den 23/10. 

Byxpåtagning kan ske på Bunkern. 

− PR-ansvarig – Christopher 
Christopher fick ett nej på märket pga. att Karlstads universitets logga 
är med. Jacob Gunnarsson har redigerat bort detta och lagt till en 
annan bakgrund. Inget märke är beställt pga. osäkerhet av storlek, vi 
kommer överens om Christopher får fria händer. Han lägger beställning 
på totalt 400st märken och lägger den i eftermiddag. 

Monica har godkänt en föreläsning med Lennart Wik till nästa läsperiod, 
ett datum behöver sättas när både 1:or, 2:or och 3:or kan. Tanken är 
att han ska föreläsa om hur det är att jobba som industridesigner samt 
hans resa till där han är idag. 

Monica ska prata med kommunikationsavdelningen på kau så öppningen 
av en facebooksida för programmet går rätt till. 

− Ekonomiansvarig – Marcus 
Inget att rapportera, allt ser bra ut. 

§ 6 Uppföljning 

 6.1. Trevlig tacksittning, alla skötte sig bra och väldigt fin planering. Bra 
mat, bra lokal och mycket kul.  

6.2. Johan bokar bunkern från kl.16 för byxpåtagning, kostnaden för detta 
skulle bli 300kr för 3h och därefter kommer bunkern att vara öppen för 
resterande studenter. Alla i styrelsen samtycker att detta är ett rimligt 
pris. 
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§ 7 Beslutsärenden 

§ 8 Diskussionsärenden 

8.1 Christopher har kikat med sin mor som är busschaufför och att hyra en 
hel buss kostar 10 000:- vilket är väldigtdyrt, men då kan vi ta oss vart vi 
vill. Dessa priser är dock för Göteborg och då kan även kostnad för 
busschaufför tillkomma. Vi kan även titta med väsebuss om de är billigare 
eller något annat företag lokalt.  

Förslag på att titta på Hobbit filmerna i ägget först och sedan abonnera en 
bio för att se världspremiären runt den 10/12. Detta skulle i så fall vara 
en aktivitet på hösten sedan kan även göra något på våren. Marcus tittar 
upp priser om att abonnera salong eller boka biljetter för föreningen. 

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls 30/10 kl 12.15. 

§ 10 Avslutande  

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson. 

Vid protokollet  

____________________________________ 

(Linnéa Green) 

Justerat av 

____________________________________             __________________________________ 

 (Kristoffer Alvarsson)                               (Johan Öberg)
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