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§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson. 

Närvarande 
Linnéa Green 
Christopher Thörn 
Rebecca Magyar 
Kristoffer Alvarsson 
Marcus Davidsson 
Jennifer Karlsson 
Teresa Lopez 
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 
− Jaguar har mailat och tackat för den festen de höll för styrelsemedlemmar 

och informerar att erbjudandet med att ha sittningar eller liknande hos 
dem står kvar. De kommer även ha fler event på trosdagar för oss 
studenter med olika erbjudanden och teman. 

5.2 Utskotten informerar 
− Utbildning – Teresa 

Varit på utbildning om likabehandlande och härskarteknik. Fått 
information om hur man ska behandla trakasserier, kränkningar eller 
liknande. Om någon vill ha mer information eller hjälp finns Teresa att 
kontakta. 
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Det kommer att hållas programråd på onsdag och vi diskuterar vad som 
skall tas med om konstruktionstekniken där vi i tvåan varit missnöjda 
med upplägget bl.a. 

− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa 
Inget att rapportera. 

− Webbansvarig - Jennifer 
Spammail har inkommit om att vi har ett netflixkonto, men inget 
annat. 

− Socialansvarig – Rebecca & Johan 
Jaguar erbjuder sig att ha sittninger m.m. Bara att kontakta Johan vid 
förfrågningar eller liknande. Samma mail som ordförande fått. 

− PR-ansvarig – Christopher 
Kommer byta upplägg med Lennart och lägga ut frågor på vår facebook-
grupp som vi medlemmar får lägga in. Datum osv. är ännu inte satt. 

− Ekonomiansvarig – Marcus 
Ekonomin ser bra ut. 3000:- för märkena har betalats och en räkning på 
ca 1400:- för Hobbitfilmen . Biljetterna är beställda och uthämtade. 
Marcus kommer att boka upp platserna med hjälp av sin mamma på 
måndag. 

§ 6 Uppföljning 

 6.1. Sektioner. I Utbildningsplanen för 2014/2015 står det att de skall få 
bättre kommunikation mellan kåren och föreningarna. Vi IDIOTER skall i så 
fall tillhöra den tekniska sektionen. Om vi inte godkänner att vara med i 
vår sektion kan vi riskera att bli ogiltigförklarade som förening. Dessa 
sektioner kommer att hjälpa till att få en bättre kommunikation mellan 
oss alla. Frågan är hur föreningarna skall representeras så ingen förening 
hamnar i underläge. Detta planeras att genomföras den 1/10 2015  och 
sedan skall sektionernavara verksamma år 2016.  

6.2.  Studiestöd och frågestund för nya ettor lämnar vi över till nästa 
styrelse då det inte är aktuellt att starta upp nu mitt i året. 

6.3 Det som finns tidigare är överlåtningsdokument, prioriteringsfrågor, 
uppföljning av prioriteringsfrågorna, verksamhetsplan och beskrivning av 
post samt en utvärdering. Vi funderar på att göra ett dokument som vi 
kallar överlåtningsdokument där vi samlar vad man gjort, om det har det 
kommit några frågor, vad som behöver fixas direkt och under året, en 
verksamhetsplan och samt en beskrivning av posten. Vi beslutar att göra 
ett sådant samlat dokument per post att lämna över till den nya styrelsen 
och Kristoffer fixar en mall för ett sådant dokument som vi alla ska fylla i. 
Detta skall vara klart till stormötet den 2/12. 
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6.4 28st har anmält sig och betalt för att se Hobbit-filmen. Kommer bli 
kul! 

  

§ 7 Beslutsärenden 

§ 8 Diskussionsärenden 

§ 9 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls stormöte 2/12 kl. 16.30. 

§ 10 Avslutande  

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson. 

Vid protokollet  

____________________________________ 

(Linnéa Green) 

Justerat av 

____________________________________             __________________________________ 

 (Kristoffer Alvarsson)                               (Christopher Thörn)
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