
!
Protokoll fört vid !!
IDIOT |Stormöte  
!
Tisdagen 15/4 2014  
12:15-13:00 
21A 342, Eva Eriksson 
Hus 21, Karlstads Universitet 

    
!!

IDIOTIntresseförening

en för Design, Innovation Och Teknik 
vid Karlstads Universitet !!



IDIOT | Stormöte  2014-04-15 
Protokoll fört av Linnéa Green !
!
§ 1 Mötet öppnas 

Närvarande 
Kristoffer Alvarsson 
Linnéa Green 
Susanna Kahn 
Rebecca Magyar 
Amanda Lindmark 
Julia Henriksson 
Jennifer Karlsson 
Svante Alfredsson 
Johan Öberg 
Robin Ankartoft 
Christopher Thörn 
Hampus Hasslöf 
Linnéa Gåsste 
Linnéa Hedlund 
Marcus Davidsson 
Anton Elg 
Fredrik Adolfsson 

§ 2 Upprättande av röstlängd 

Röstning sker via handuppräckning. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Kristoffer Alvarsson väljs till mötesordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Linnéa Green väljs till mötessekreterare. !
§ 5  Protokolljusterare 

Rebecca Magyar och Susanna Kahn väljs till protokolljusterare. 

§ 6  Godkännande av föredragslista 

Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 

§ 7 Val av justerare, tillika rösträknare vid val 

Julia Henriksson väljs till rösträknare 
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§ 8 Mötes behöriga ärende 

8.1 Studentkåren undrar om vår förening är för att tidigarelägga vår nollning 
två dagar innan skolan startar. Julia informerar även om att sexmästeriet tagit 
upp förslag på att en ingenjörsdag skall hållas tillsammans med Seke, Bamse 
osv.  !
Flera för och nackdela diskuteras inom föreningen och ordförande Kristoffer 
håller röstning om vår förening IDIOT är för eller emot att tidigarelägga 
nollningen. Samtliga i församlingen röstar för att vi är emot detta förslag. !
8.2 Julia och Amanda informerar att de avgår sina poster som socialansvariga 
då det varit problem inom utskottet. !
Ordförande tar upp frågan om vi skall behålla två socialansvarig eller ta 
tillbaka en socialansvarig och en vice socialansvarig. Diskussion kring 
sexmästare och general hålls och efter diskussion kring detta beslutas att i vår 
lilla förening blir man general om man är sexmästare, dock får man som 
general delegera ut olika ansvar inför nollning och sittningar m.m. Det är även 
viktigt att generalen ser till att alla i föreningen blir engagerade för ingen kan 
göra hela jobbet själv. Röstning kring om vi skall införa en socialansvarig och 
en vice socialansvarig sker och samtliga i församlingen är för att ta tillbaka 
vice-posten. !
Nominering för huvud- och socialansvarig görs och efter röstning blir Rebecca 
Magyar huvudansvarig i socialansvarigposten samt Johan Öberg som 
vicesocialansvarig. I och med att Rebecca nu intar en ny post skapas en ny 
röstning kring PR-ansvarig och detta blir Christopher Thörn. 

§ 9 Mötet avslutas 

!
Vid protokollet  !!
____________________________________ 

(Linnéa Green) !!
Justerat av ! !
____________________________________           

(Kristoffer Alvarsson) !!!
 ____________________________________                             ______________________________________ 

(Rebecca Magyar)                                               (Susanna Kahn)
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