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§1

16-03-03

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg
Närvarande
Linus Calles
Kristofer Löfvenberg
Vanja Bartosz
Victor Wetterlind
Philip Isberg
Amanda Svensson
Douglas Karlsson
Olivia Gerrbo

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Victor Wetterlind väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan:
4.1

Beerpongturnering

4.2

KAU IF innebandyturnering

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 3, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet lästes igenom och justerades av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning
6.1

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplanerna presenterades och diskuterades.
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6.2

Roll-Up
Roll-Up design nummer 4 vann omröstningen. Innan tryck ska ett stavfel
ändras. (Liten bokstav på Universitet). Roll-Up kommer att kosta 1700 kr.

6.3

Sittning
Styrelsen önskar anordna en beerpongsittning för föreningen den 12 mars.
Fagottgatan 70 är ett alternativ på lokal, dock behövs tillstånd från en
inneboende på adressen samt från KBAB. Vanja kollar om det finns möjlighet
att hyra lokalen.

§7

Information
7.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Det kommer att anordnas ett föreningsmöte i maj där beslut om de nya
stadgarna ska tas, samt innehålla information om nollningen 2016.
Wilhelm önskar anordna en gratis cykelsittning nu när våren nalkas. Styrelsen
ger Wilhelm fria tyglar och vi kommer finnas tillgängliga om han behöver hjälp.
KAU IF anordnar en innebandyturnering den 19 mars! Sista anmälningsdag är
11 mars och deltagande kostar 300 kr.

7.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Maria har tagit upp arbetet med föreningens Instagram. Målet är att berätta
hur studentlivet kan se ut både i studiemiljö samt i resten av föreningslivet.
Målgruppen är personer som ej börjat studera än och förhoppning finns att
locka fler studenter till vårt program. En metod för att sprida ordet om
föreningen kan vara att anordna olika tävlingar. Detta kräver dock att priser ska
bekostas av föreningen eller att sponsorer täcker omkostnaderna. Ordförande
kollar upp om det är lagligt att anordna tävlingar. Maria har som mål att
intervjua en person med IoD-anknytning varje torsdag och posta på Instagram.
Vanja försöker kontakta en av grundarna till programmet för en eventuell
intervju.
Information från PR-utskottet
Förslag till olika studiebesök välkomnas! Möte den 11 mars angående INdagen.
Information från webbansvarig
Vanja kollar upp nya alternativ till webbplattform. En poster med allas
styrelseporträtt önskas sättas upp på anslagstavlan vid 21:ans entré. Somligas
porträtt ska dock tas om innan den trycks. Kostnad för poster ca 10 kr och
bekostas av föreningen.
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Information från ekonomiansvarig
Föreningen ska köpa en nya kassa. Ekonomiansvarig tar på sig inköpet. Det är
viktigt att kontanter sätts in på föreningskontot innan juli 2016, då vissa sedlar
blir ogiltiga.
Information från socialansvarig
Idé om en byxfest utan att pengar behöver blandas in. Om Fagott 70 ej står till
förfogande kan festen hållas hemma hos Victor den 12 mars. Det finns även
önskemål om att en framtida sittning ska anordnas tillsammans med
föreningen BAMSE.
Idrottshallen kan bokas på söndagar mellan Kl 8-10, där olika aktiviteter kan
anordnas.
Det erbjudas gratis buss till Hovfjället om man vill åka skidor och snowboard.
Den 19 mars är ett förslag på datum. Hovfjället ligger ca 1.5 timme norrut med
buss och man betalar sitt eget liftkort på plats. Det finns möjlighet för
skid/snowboardhyra.
Kommunikatörsdagen anordnas den 8 mars på Karlstads universitet där bland
annat föreläsare och komiker kommer att medverka. Ett av de mest kända
namnen är rapparen Petter. Det kostar 150 kr och sista anmälningsdag är 29
februari.

§8

Beslutsärenden
8.1

8.2

Roll-Up
Omröstning skedde och beslut togs att Roll-Up kommer att kosta 1700kr.
Nytt skrin
Omröstning skedde och ekonomiansvarig får tillstånd att köpa ett nytt skrin för
godtycklig summa.

§9

Diskussionsärenden

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 10 mars kl. 12.15 i avtalat rum.
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§ 11

Uppföljning av sammanträdet

§ 12

Avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Kristofer Löfvenberg.

Vid protokollet
Linus Calles

____________________________________

(Namn sekreterare)

Justerat av
Kristofer Löfvenberg

Victor Wetterlind

____________________________________

_____________________________

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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