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§1

16-04-26

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

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Douglas Karlsson väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan:

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 5, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning
6.1

Föreningsmässan
Märkesförsäljningen under föreningsmässan generade 950 kr till föreningen.
Vi måste tänka på att det längst ned från roll-up inte syns. Att tänka på till nästa
gång är att fixa ordentligare prislappar samt Swish-skylt.
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6.2

Valborg
Styrelsen ordnar med och bekostar snacks, assietter och champagneglas till
valborgsfirandet som kommer hållas någonstans på Campus/Kronoparken.

6.3

Studiebesök
PR-ansvarig har haft kontakt med Valmet och ett studiebesök kommer att
anordnas någon gång i maj.

6.4

Föreningsmöte (nollningsförberedelse)
Föreningsmötet är planerat till den 22 april. Syftet med mötet är att besluta om
de nya stadgarna samt delge föreningen om information gällande nollning
2016.

§7

Information
7.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport

7.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Kommunikationsansvarig på skolan rekommenderar att välkomnandet av de
nya studenterna i höst bäst sker utanför Aula Magna och det är viktigt att det
är tydliga instruktioner hur man hittar dit. Skolan anordnar en
salsjakt/tipspromenad i syfte att hjälpa de nya studenterna att hitta på
universitetet. Fina priser ligger i potten!
Den årliga utomhusbion kommer att hållas vid Sandgrund den 8 september.
Det kommer vid ett senare tillfälle vara möjligt att rösta på film.
Välkomstsmässan kommer I år att anordnas den 14 september.
Projekt Näktergalen letar efter studenter som vill vara mentorer åt barn i lågoch mellanstadiet på Frödingskolan och Kronoparksskolan. Anmälan görs till
samverkanskoordinator Caroline Åhs och rekrytering sker under april – maj.
Information från PR-utskottet
Avgång för valborgståget är 14.00. Philip Isberg och Markus Åkerman är
anmälda som ”tågansvariga” för föreningen. Styrelsen anser att föreningen ska
informeras om bötesbelopp mm vid alkoholförtäring på stan. Den efterföljande
Valborgsfesten kommer i år att hållas på Welo (Förköpsbiljetter kommer att
erbjudas).
Ett inval av nya studentrepresentanter till kårposter kommer att hållas i maj.
16 maj väljer konstitutionsfullmäktige nya medlemmar.
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KAULAS behöver fler representanter i projektgruppen till Kaulasiaden! Vid
intresse, besök Kaulas facebooksida eller kontakta PR-ansvarig.

Information från webbansvarig
Ingen ny information.
Information från ekonomiansvarig
Föreningen fick in 950 kr på försäljning av märken.
Information från socialansvarig

§8
8.1

§9
9.1

§ 10

Beslutsärenden
Får man ta med kompisar på valborg?
Föreningen röstar i enighet att man får ta med kompisar.

Diskussionsärenden
Roll-Up
Styrelsen beslutar i enighet om en ny design för Roll-up:n. Ordförande
färdigställer och skickar till tryckeriet.

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 28 april 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

Douglas Karlsson

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)

____________________________________

_______________ ______________________
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