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§1

16-04-17

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
Philip Isberg väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan:

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 4, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning

6.1

Föreningsmässan tisdagen 12 april
Vi behöver frivilliga som står och representerar föreningen på
föreningsmässan. Kristofer gör ett formulär med alternativ där man kan anmäla
sig. Passen är 10-12 och 12-14.

6.2

Valborg och champagnefrukost
Är man intresserad av att gå i Valborgståget måste man anmäla sig till KAULAS,
samt ha en ”tågansvarig” i föreningen. Ett event angående
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champagnefrukosten kommer att läggas upp på facebook. Ett förslag är att
föreningen samlas hos Douglas i Kronoparken runt kl 10.00 och tar oss sedan
ned mot centrum vid kl 13.00. Föreningsbyxor är obligatorisk.
6.3

6.4

Fotografier
Emelie fotograferar de nya styrelseporträtten i pedagogiska verkstaden när tid
finns. Ordförande lägger upp ett formulär med olika alternativ för datum.
6.5

§7

Hemsidan
Vanja har kartlagt olika plattformar, men anser just nu att det är bättre att
utveckla den befintliga hemsidan. Styrelsen är intresserad av att göra den
mobilanpassad, dock är detta dyrare och kräver mer tid av webbansvarig.

Information
7.1

7.2

Studiebesök
PR-ansvarig tar reda på information kring studiebesök och ringer runt
angående tider och datum. Styrelsen anser att fler bör svara och kommentera
när något läggs upp i styrelsegruppens facebooksida.

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Bamse har Beerfest den 8 april på vårt hus i Skattkärr. Anmälningsavgiften är
400 kr per lag, där ett lag består av fyra personer. Har man inget lag kostar
entren 100 kr. Anmälan kan göras den 21-24 mar och den 4-5 april kl 13.00 i
gläntan.
Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Under programrådet diskuterades de nya kursutvärderingarna och
utbildningsansvarig trycker på att det är viktigt att göra utvärderingarna.
Information från PR-utskottet
Är man intresserad av att hjälpa till på IN-dagen får man anmälasig till PRutskottet.
Information från webbansvarig
Ingen ny information.
Information från ekonomiansvarig
Ett nytt kassaskrin är inköpt.

Information från socialansvarig
Ingenny information.

3(X)

IDIOT | Styrelsemöte nr 2
Protokoll fört av Linus Calles

16-04-17

§8

Beslutsärenden

8.1

Valborgståget
Styrelsen beslutar i enighet att föreningen ska anmälas till valborgståget.

§9

Diskussionsärenden

9.1

Facebookgruppen
Inlägg på IDIOTS facebookssida får ofta dålig respons, vilket vi i styrelsen vill
ändra på. Ordförande gör en ny beskrivning av gruppen i syfte att göra sidan
mer informativ.

9.2

Avslutningsaktivitet
De som slutar på programmet i sommar vill anordna en avslutningsaktivitet för
föreningen den 27 maj. Föreningen kommer att äska pengar av kåren för att
bekosta evenemanget.

9.3

Nollningsschemat
Planeringen av nollningen kommer att tafart den 17 april. Alla som är
intresserade av att hjälpa till med planeringen av nollningen välkomnas.

9.4

Datum för föreningsmöte
Första veckan i maj är förslag. Kommer att innehålla nollningsinformation.
Ordförande återkommer med datum.

9.5

Hur ska man uppdatera föreningen
Hur ska utbildningsansvarig publicera information om utbildningen, och vilken
information är föreningen intresserade av? Styrelsen anser att det är viktigt
med information gällande hur man söker kurser, enkätundersökningar och
information om programledarmöten. Påminnelse om att söka vårens kurser
kommer att komma ut på IDIOTS facebooksida innan sista ansökningsdag.

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 14april 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

Philip Isberg

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)

____________________________________

_____________________________________
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