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§1

16-03-22

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

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Olivia Gerrbo väljs till protokolljusterare.

§4

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

§5

Microsofts Office för studenter

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

Byxhäng
Idiothögtalaren ska användas en sista gång under byxhänget den 12/3, för att
därefter bytas ut (gratis) mot en ny på Siba. Victor och Niklas ansvarar för
bytet. Victor köper muggar och tilltugg till byxsittningen, och kostnaden för
detta debiteras inte nu utan vid nästa sittning.
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6.2

Fotografier
Nya fotografier på styrelsen önskas och ett förslag till miljö är pedagogiska
verkstaden. Vanja frågar Emelie om hon har möjlighet att fotografera, annars
ställer Amanda upp.

6.3

Roll-up
Är uppdaterad och ordförande beställer den.

6.4

Cykelsittning
Wilhelm är i full gång med planering av en cykelsittning. Tanken är att man
delas in i lag och utför olika uppdrag. Alla ordnar med egen cykel och det är
obligatorisk med någon form av hjälm. Styrelsen är beredd på att hjälpa
Wilhelm med planering samt organisation av sittningen. Det är viktigt att
säkerheten tas i stor beaktning under eventet, då många kommer cykla
berusade. Därför efterfrågas att minst en person är nykter under sittningen.

§7

Information
7.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Passa på att rösta i kårvalet denna vecka!
Kåren har anställt en kontaktperson som ska hjälpa föreningar med diverse
frågor och funderingar.
En helt ny generalutbildning ska anordnas för årets socialansvariga. Syftet med
kursen är att utbilda generalerna om ledarskap samt att dessa kunskaper ska
föras vidare till resten av föreningen. Kommunen är med och sponsrar
projektet.
Det är föreningsmässa den 6 april och anmälan sker senast den 31 mars.
Ordförande sköter anmälan. Målet är att Roll-Upen ska vara färdig tills dess.
Två nya föreningar har startats: Röda Korset samt Cykelföreningen.
Styrelseutbildning kommer att erbjudas för ekonomiansvarig samt för
ordförande i syfte att utveckla ledamöternas kunskapsområden.
Den 8 april anordnar BAMSE en gratis beerfest på Vårt Hus i skattkärr och alla
är välkomna.
Sista anmälningsdag till studentfesten Absolut Gotland är 23 mars och KULTING
ser gärna att fler personer anmäler sig.
Unga Aktiesparare anordnar en kurs i aktiesparande den 9-10 april och
anmälan sker några dagar innan.
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Karlekon har startat en ny tentabank i syfte att underlätta för studenter i
tentaperioder. De uppmanar alla att lägga upp sina skrivna tentor där. För mer
information, besök KARLEKONS hemsida.
Ordförande och ekonomiansvarig har ordnat med bankkonton.

7.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Information från PR-utskottet
Möte för IN-dagen onsdag den 14 mars.
Information från webbansvarig
Webbansvarig har publicerat protokollen på hemsidan. Föreningens befintliga
hemsida kostar i nuläget 390 kr per år. Webbansvarig kartlägger olika alternativ
och undersöker pris för ny webbplattform.
Information från ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig närvarade på utbildningsmötet, då utbildningsutskottet hade
förhinder. Sista ansökningsdag för jobb inom kåren är fredag den 11 mars.
Den 22 mars Kl 12.30 utses årets lärare på Karlstads universitet i Gläntan. Det
bjuda på tårta!
Ett pilotprojekt angående introduktion av digitala tentor har startats av ett
lärarprogram. Syftet är att minska pappershanteringen för lärarna och
påskynda bedömningarna. Har man frågor angående tentor och studenters
rättigheter kan man vända sig till studentombudet.
Information från socialansvarig
Datum för gemensamma aktiviteter till höstens nollning är fastställda.
Kaulas anordnar ett tåg (människor som går på led) på valborg som börjar vid
sandgrundsudden och går till stora torget. Kaulas efterfrågar personer som kan
organisera tåget och ta ansvar att alla tar sig till slutdestinationen. Olivia tar
reda på hur man anmäler sig.
Är man intresserad av att sitta med i Kaulas projektgrupp är sista
anmälningsdatum den 20 mars 2016.
Svik önskar anordna en vårbal i slutet av maj och söker personer som vill vara
med och organisera.
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§8

Beslutsärenden

§9

Diskussionsärenden

16-03-22

Styrelsen är enig om att anordna en champagnefrukost för föreningen på
valborg. Styrelsen ansvarar för lokal samt övrig planering.
Styrelsen beslutar om att PR-ansvarig lägger fram förslag på studiebesök och
att styrelsen därefter, under nästa möte, beslutar om vilka som känns
intressanta. Därefter sammanställs en röstningsenkät som skickas ut till
föreningen i syfte att se vart intresset ligger.

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 21 mars kl. 12.15 i avtalat rum.

§ 11

Uppföljning av sammanträdet

§ 12

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

____________________________________

(Namn sekreterare)

Justerat av
Kristofer Löfvenberg

Olivia Gerrbo

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)

____________________________________

_____________________________________
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