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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan.

Närvarande
Emelie Bylin
Jonathan Fenelius
Ellinor Englundh
Ina Gryting
Petter Tillberg
William Lundström
Victor Wetterlind
Dennis Bach

§2

Sekreterare
Emelie Bylin

§3

Protokolljusterare
Ellinor Englundh väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i föredragningslistan.

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, föregående protokoll, bilaga(tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av protokolljusterare
samt ordförande.
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§6

Information
6.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Kårhuset öppnade igår (17/10).

6.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Man ska som student kunna vara ”gruppledare/lärare” på t.ex. CAD-kurser eller
andra kurser där det förekommer olika typer av övningar. Studenten får chansen att
fräscha upp minnet inom ett ämne och hjälpa andra studenter som läser kursen,
vilket är givande åt bägge håll.
Det är många i årskurs 3 som är missnöjda med upplägget under denna terminen.
Problemet är att de läser 3 kurser samtidigt och har 3 olika grupparbeten vilket rör
ihop många samarbeten. Programmet kommer ändras till nästa år, då kurserna
kommer fördelas annorlunda (endast för de nya som studenterna). Det krävs att fler
svarar på kursutvärderingar efter avslutad kurs för att kunna förbättra och planera om
kurser.
Information från PR-utskottet
Ingen ny information.
Information från webbansvarig
Information från ekonomiansvarig
Information från socialansvariga
Petter har kontakt med ettorna som ska arrangera en tacksittning snart och hjälper de
med förslag på lokal osv.
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§7

Uppföljning
7.1

Finsittning
Finsittningen blev jättelyckad, personalen på Claessons var duktiga och trevliga och
de tyckte även att vi skötte oss bra.

§8

Beslutsärenden
8.1

Pubrunda eller tentafest
Styrelsen är eniga om att ha en egen tentafest den 3/11 i Slottfagott med halloweentema istället för att gå på pubrunda. Vi bidrar med 500 kr från föreningen till snacks
och dekorationer osv.

§9

Diskussionsärenden
9.1

Föreningsmässa 9 november
Mellan 10-14 den 9/11 är det föreningsmässa i aula foajén där alla föreningar står
och säljer märken etc. Vi skickar in en anmälan till studentkåren för att få vara med
och delta.

9.2

Sittning med små föreningar
Det planeras en julsittning med småföreningarna, som främst ligist har hand om. Vi
avvaktar och ser om vi inom IDOT hinner vara med då vi har mycket andra
evenemang på gång.

9.3

Byxpåtagning
Ettorna ska köpa sina egna IDIOT-byxor och pyssla/pimpa dem innan den
traditionella beerpong-turneringen där byxorna används för första gången. Ett datum
i slutet på november/början på december kommer att planeras in för byx-fix.
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§10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Onsdag 8 november.

§11 Uppföljning av sammanträdet

§12 Avslutande

Vid protokollet
Emelie Bylin
(Namn sekreterare)
Justerat av
Jonathan Fenelius

Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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