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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
Teresa Lopez väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

§5

Information
1. Ordförande informerar
− Jaguar informerar om att det är även studenttorsdag denna vecka, inträde
är 50kr och då serveras hamburgare. De erbjuder även alla föreningar att
ha sittningar, musikquiz eller liknande på torsdagar. Om det skulle vara
intressant kan man höra av sig till dem för prisförslag.
Ordförande träff 3/11.
Drivhuset kommer hålla ännu en workshop och vill gärna att vi medverkar
den 3/11. Mer information läggs ut i vår facebookgrupp.
5.2 Utskotten informerar
− Utbildning – Teresa
Möte hålls nästa vecka, och då skall vi ta upp problemen som tvåorna
haft med Konstruktionstekniken med kåren och utbildningsansvarig.
Dock har de flesta i klassen skrivit väldigt utförligt på
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kursutvärderingen vad som varit fel, så förhoppningsvis kan de
förbättra kursen till nästa år.
− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.
− Webbansvarig - Jennifer
Vi har 30st besökare per månad ungefär på hemsidan. Affischen är inte
klar än, men kan eventuellt påbörjas nästa vecka. Vi kommer dock
överens om att det är onödigt att lägga tid och pengar på att göra en
affisch då vi byter styrelse om ca 5v. Vi kommer överens om att sätta
upp information om att kontaktuppgifter finns på hemsidan.
− Socialansvarig – Rebecca & Johan
Förfesten till Halloween var lyckad trots det inte alls var många IDIOTer
där. SVIK vill gärna anordna fler fester eller event med oss.
Byxpåtagningen är bokad på bunkern från kl. 16, inte klart om hur vi
ska betala men Johan kollar upp detta. Bunkern öppnar för
allmänheten vid 19, så vi har 3h på oss att få byxorna klara.
Socialansvariga har möte 3/11, dock kan ingen gå.
− PR-ansvarig – Christopher
Första provexemplaret på "IDIOT förklarad" har kommit från tryckeriet.
Dock är den förändrad en del och blivit i en mindre storlek på texten,
dock kommer vi överens om att vi godkänner det nya utseendet.
Faktureringen kommer senare och landar på ca 2925kr för 400 märken.
Lennart har svarat att han inte vill hålla i föreläsning utan att de som
kommer är förberedda på att ställa frågor. Att det istället blir en
"frågestund". Vi är lite besvikna över detta och tror inte att det
kommer bli som vi tänkt och vi anar att intresset inte kommer bli lika
stort över en sådan "workshop". Christopher pratar med Monica om
svaret och kollar över möjligheterna om det finns någon annan vi kan
kontakta.
− Ekonomiansvarig – Marcus
Inget att rapportera. Försäljningen på mässan gick inte så bra, pga. att
vi inte hade några märken att sälja. Det har blivit några fel då de som
säljer märkena glömmer att bocka av, så Marcus kommer att göra om
bokföringen för detta så man räknar märkena innan och efter istället.
Det kommer även bli bättre att vi använder oss av detta tills våra nya
märken kommer.

§6

Uppföljning
6.1. Vi sålde för 615kr på föreningsmässan, en halvering från förra året.
Detta pga. att vi inte hade några märken nästan att sälja. Många
efterfrågade vårt "IDIOT-förklarade"-märket så förhoppningsvis kommer
det att gå mycket bättre nästa gång. Flaggan är hemma hos Johan, den
måste tas till förrådet.
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6.2. Alla vill att vi ska ha en rollup. Vi tar upp det på byxpåtagningen
nästa onsdag.
6.3. Marcus har kollat upp med bion i stan, och den minsta salen de har är
40 platser och då skulle det kosta 130kr per biljett, alltså 5200kr. Dock är
detta utan 3D. Om vi vill ha med 3D är det 90 platser och då kostar det
150kr/person vilket resulterar i ca 13000kr. Det kommer upp förslag om
att vi skulle dela upp med någon annan förening, exempelvis SVIK eller
LIGIST, KULTNING m.m. Marcus tar ansvar för detta. Mer diskussion om
detta nästa vecka.

§7

Beslutsärenden

§8

Diskussionsärenden

§9

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls onsdag 12/11 kl. 12.15-13.

§ 10

Avslutande

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson.

Vid protokollet
____________________________________

(Linnéa Green)

Justerat av
____________________________________

__________________________________
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