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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan.

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

§2

Sekreterare
Emelie Bylin

§3

Protokolljusterare
William Lundström 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
Skoltidningen skriver en artikel om föreningarna på universitetet, Jonathan har svarat
på ett antal frågor om IDIOT. Victor ställer upp som modell i sina IDIOT-byxor.

6.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Ellinor var på möte förra måndagen där de diskuterades mycket olika frågor.
Treklövern, som är ett samarbetar mellan tre universitet (Karlstads-, Linné-, samt
Mittuniversitet) hjälps åt för att bygga ett större nätverk, de granskar också kvalitén
på utbildningarna på de olika universiteten samt anordnar konferenser för lärare.
Det diskuterades att det ska bli enklare att vara utbytesstudent, men mer information
kommer.
Efter årsskiftet kommer förhoppningsvis tslearning bytas Canvas, denna

nya platt

form kommer vara lättare för både elever och lärare att hantera.
Det diskuterades även att man som student borde få högskolepoäng för en delkurs
eller en deltenta även om studenten har kvar andra moment i kursen. Detta för att
kunna räkna med högskolepoängen till CSN.

Just nu innehåller kursutvärderingarna sk. oetiska frågor, dessa utvärderingar
kommer ändras till nästa år för att kunna utveckla kurserna. Många utbildningar
kommer förändras och inom vår utbildningen är det många kursers kommer placeras
i en annan ordning för näst kommande studenter.
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Information från PR-utskottet
Info om IN-dagen.
Information från webbansvarig
Ingen ny information.
Information från ekonomiansvarig
Avgiften för hemsidan är betalad och hemsidan står nu mera i Ellinors namn. Även
gammal information har uppdaterats.
Information från socialansvariga
Ingen ny information.

§7

Uppföljning
7.1

IN- dagen
Det kommer komma ett möte med IN - dagen inom kort om uppföljning och
sammanställning. Då får vi också reda på faktureringen. Det lutar runt ca. 10 000 till
föreningen.

§8

Beslutsärenden
8.1

Inköp av nolle-märken
Victor beställer nya nolle-märken och ändrar året till 2017. Pengarna går under
nollnings-budgeten, det kostar vanligtvis ca 750 kr för 50 märken. Styrelsen är eniga
om att lägga 800-1000 kr på märken.
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8.2

Sponsring av tacksittning
Dennis hör av sig till studentkåren och frågar om eskning till tacksittningen, för bl.a.
lokalhyra, mat och dekorationer. Vi spikar priset till 150 kr för sittningen och kan då
efterfråga om eskning. Styrelsen beslutar om en budget på 500 kr för dekorationer.

§9

Diskussionsärenden
9.1

Eldkonstmöte/infomöte
Tisdag 21 november 16.15-18.00 kommer det vara ett informationsmöte där
styrelsen kort presenterar sin post samt informerar om eldkonsten då ettorna behöver
vara med och hjälpa till. Även allmänt info om att ettorna ska köpa sina egna IDIOTbyxor samt om kommande sittningar. Under mötet kommer det finnas fika för 150 kr
som William fixar.

9.2

Byxpåtagning
Märkena måste komma samt det ska skrivas ut nya märken som ska strykas på
byxorna. Det ska även köpas ny färg samt penslar inför evenemangen. Evenemanget
kommer hållas en eftermiddag på kårhuset, datum är fortfarande obestämt.

9.3

Beerpong/Julsittning
Beerpong- turneringen kommer äga rum den 8 eller 16 december. En
omröstning skapas i IDIOT-gruppen om vilket datum som flest kan komma.
Byxpåtagningen kommer då att hållas en veckodag samma vecka som
beerpong-turneringen.
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§10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde
28 november.

§11 Uppföljning av sammanträdet

§12 Avslutande

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

William Lundström

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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