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§ 1 Öppnande 

 
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg 

 
Närvarande 

 
Linus Calles 
Kristofer Löfvenberg 
Vanja Bartosz 
Victor Wetterlind 
Philip Isberg 
Amanda Svensson 
Johan Häggström 
Emelie Rosenberg 
Malin Fellenius 
Rebecca Magyar 

§ 2 Sekreterare 

Linus Calles 

§ 3 Protokolljusterare 

   Vanja Bartosz väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i 
föredragningslistan: 

§ 5 Protokoll 

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll ??/??, bilaga (tidigare utskickad) 

Det föregående mötesprotokollet lästes igenom och justerades av 
protokolljusterare samt ordförande. 
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§ 6 Uppföljning 

6.1 Fotografering av nya styrelsen 

Fotografering av den nya styrelsen sker tisdagen den 16 februari kl 12.00. 
Emelie Rosenberg är fotograf. 

 

         6.2 Roll-up 

 
Val av roll-up-design sker genom röstning inom styrelsen.  
 

          6.3 Boda Borg 
 

Boda Borg blir inte av p.g.a. saknat intresse. Röstning inom styrelsen 
genomfördes och majoriteten vill att det avbokas. 

§ 7 Information 

7.1 Ordföranden informerar, muntlig rapport 

 
Det kommer att hållas en workshop gällande det nya kårhuset den 18 februari, 
så ta chansen att vara med och påverka! Anmälan kan göras till Kristofer 
Löfvenberg. 

 
Putte i Parken är en gratisfestival som anordnas i Karlstad mellan den 30 juni 
till den 2 juli 2016. De är i behov av funktionärer och det kan vara ett bra sätt 
att tjäna pengar till föreningen. Mer detaljerad information kommer inom kort. 

 
Kåren ska starta ett brandskyddsprojekt i syfte att eliminera de onödiga 
brasorna som förekommit på Campus under bland annat nollningsperioden. 
Brasorna beror på att studenter har satt eld på soffor de tagit från de 
gemensamma utrymmena i korridorerna. Därför söker kåren nu frivilliga runt 
om i Campus som kan hjälpa till att motverka dessa onödiga handlingar. 
Anmälan kan göras till kåren. 
 
På begäran av ordförande ska samtliga i styrelsen skriva en kort 
verksamhetsplan om sina mål och ambitioner gällande sin styrelsepost. 
Verksamhetsplanen mailas till ordförande innan nästa sammanträde.  

 
Projektgruppen Sex och Sånt söker ny projektledare. Ansökan sker senast den 
26 feb och görs enklast till Kåren. 

 
”Absolut Gotland är Sveriges största phestresa för studenter. Varje år anländer 
studenter till öin för att ha en trevlig festhelg tillsammans. Vi leker lekar, har 
sittningar, nattklubb och massa annat skoj” Föreningen Kulting ska åka dit och 
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vill gärna att fler studenter från Karlstads universitet följer med. Phesten 
kommer att hållas under en helg i maj och anmälan sker senast den 3:e mars.  

 
Som de flesta vet har Karlstads Studentkår beslutat om att organisera 
föreningarna i olika sektioner. Nu söker de en representant från föreningen 
IDIOT till den tekniska sektionen.  Meddela Kristofer Löfvenberg vid visat 
intresse! 

 
SEKE har som förslag att ta fram en ”Teknikerhatt”. Detta är en huvudbonad 
som kan prydas med märken och bäras under bland annat sittningar eller andra 
studentanknutna tillställningar. Styrelsen anser att det låter som en intressant 
idé. 

 
SEKE uppfattas av somliga som översittare. Detta synsätt på föreningen är 
något de vill förändra och undrar därför vad det kan bero på. Styrelsen 
spekulerar i att det kan grunda sig i diverse nollningsaktiviteter där alkohol är 
inblandat, men den allmänna uppfattningen är att det inte är något som 
märkts av.    

 
Tjejkören Söt Likör har konsert den 29 maj. 

 
Karlekon anordnar SM i ekonomi den 9 mars. 

 
Caps vill göra campus mer aktivt och vill åstadkomma detta genom att 
arrangera olika evenemang och tävlingar varje torsdag. 

 
7.2 Utskotten informerar, muntlig rapport 
 

Information från utbildningsutskottet 
 

Rekrytering av ny medlemsansvarig till Karlstad Studentkår är nu pågående. 
Som medlemsansvarig arbetar man bland annat med att utveckla 
medlemskapet och rekrytera nya medlemmar. Ansökan görs till kåren.  
 
Utbildningsutskottet uppdaterar styrelsen om att man kan få hjälp med 
studiecirklar, hur man söker pengar och att styrelseutbildningar kommer att 
erbjudas inom kort.   

 
Universitetsbiblioteket kommer att genomgå en förändring till starten av HT16. 
25 % av hyllorna kommer att avlägsnas i syfte att ge mer utrymme åt 
studerande. Vice ordförande i kåren, Simon Asplund, ser gärna att man mailar 
idéer och önskemål om förändringar till honom. (vice@karlstadstudentkår.se) 

 
Sveriges Förenade Studentkår är en nationell sammanslutning av studentkårer. 
Nominering till detta skulle vara valberedningen tillhanda senast den 5 februari 
2016, enligt deras hemsida.  
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Statistik pekar på ett ökat fusk under tentamenstillfällen på Karlstads 
universitet. Studenter ertappas med telefoner samt surfplattor. Noggrannare 
tentavakter förmodas vara en anledning till den ökade statistiken. 

 
Jonna Persson är studerande på Karlstads universitet och engagerar sig i 
flyktingrelaterade frågor och ärenden. Ett vidare informationsmöte kommer att 
hållas i mars om man är intresserad och vill veta mer om engagemanget. 
Praktikplatser kommer bland annat att erbjudas om man är intresserad.  

 
Information från PR-utskottet 

 Ingen ny information 
 

Information från webbansvarig 
Ingen ny information 
 
Information från ekonomiansvarig 

 
Överlåtande av kontorättigheter till Viktor Wetterlind och Kristofer Löfvenberg 
ska ordnas. 

 
Information från socialansvarig 
 
Beslut om två veckors nollning har tagits. Ambitioner om att förbättra 
fadderutbildningen har uttryckts. Detta ska åstadkommas genom att hålla 
utbildningen mer gemensam mellan föreningarna för att på så sätt stärka 
gemenskapen.  
 
Den 21 april anordnas en tävling för universitetsstudenter där din 
allmänbildning sätts på prov. Mer information kommer inom kort.  
 
Rebecca Magyar anordnar i samarbete med nattklubben Welo en 
beerpongturnering andra torsdagen varje månad. Anmälan till eventet sker 
genom Rebecca eller via beerpongthursday@gmail.com. Welo och Rebecca 
mottager gärna även andra förslag om event då resurser finns.  

 

§ 8 Beslutsärenden 

8.1 Boda Borg 

 

På grund av saknat intresse måste ett beslut tas om huruvida föreningen ska 
åka till Boda borg eller inte. Styrelsen beslutar i enighet med fördraget att Boda 
Borg avbokas.  

 

mailto:beerpongthursday@gmail.com
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§ 9 Diskussionsärenden 

9.1 Styrelseprotokollet 

Styrelseprotokollet ska skickas till protokolljusterare samt till ordförande, och 
därefter vidarebefordras till webbansvarig. Elektronisk underskrift av 
protokollet förkortar handläggningstiden och medför att det snabbare finns 
tillgängligt på hemsidan. Denna process ska vara avslutad senast en vecka efter 
sammanträdet.  

  

           9.2 Workshop angående föreningsaktivitet 
 

Eftersom Boda Borg ska avbokas vill styrelsen ha förslag om andra 
föreningsaktiviteter. Detta skulle kunna ske genom en workshop där hela 
föreningen är välkommen att delta. Inget beslut har dock tagits. 

 
           9.3 Flytt av årsmöte 
 

Förslaget är att flytta årsmötet från december till januari 2017. Detta skulle 
underlätta för bland annat ekonomiansvarig, då hela årsredovisningen kan 
inkluderas, vilket gör att överlämningen till den nya ledamoten går smidigare. 
Detta ärende kräver dock ett föreningsbeslut för att gå igenom. Ordförande 
återkommer därför med datum för föreningsmöte.    

§ 10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 25 februari kl. 12.15 i avtalat rum.  

§ 11 Uppföljning av sammanträdet 

Den gamla styrelsen tackar för sig och överlämnar nu ansvaret till den nya 
styrelsen. 

§ 12 Avslutande 

Mötet avslutas av mötesordförande Kristofer Löfvenberg. 
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Vid protokollet 
 
Linus Calles 
____________________________________ 

(Namn sekreterare) 

 
 
Justerat av 
 
Kristofer Löfvenberg                                    Vanja Bartosz 
____________________________________ _____________________________________ 

(Namn mötesordförande)  (Namn protokolljusterare)
 


