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IDIOT Styrelsemöte nr 14  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Jonathan.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Jonathan Fenelius  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
William Lundström  
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  

 Mink har valt att lägga ned sin föreningen då de har så få medlemmar.   

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

   Ingen ny information. 

   Information från PR-utskottet 

 IN- dagsmötet gick bra men ingen fakturering har gjorts ännu. 

   Information från webbansvarig  

 Ossian som går i ettan vill starta et utskott som fikaansvarig. Han kommer få ansvar 

 att köpa in diverse saker tills på fredag då det är beerpong-turnering. Styrelsen är  

 eniga om att han får ansvar.   

   Information från ekonomiansvarig  

   Information från socialansvariga  

 Måndag den 11/12 är det ett större möte för alla föreningar angående sektioner.  

 Ellinor och Ina går på det. Julsittningen med bamse/cura var lyckad även om det inte 

 var så många IDIOTER närvarande. Det behöves skapas ett utskott av någon i trean 

 som har extra koll på vårbalen som är till för de som tar examen i vår. Det kommer 

 mer information om balen senare i vinter.   
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§7   Uppföljning  
 

7.1  Tacksittning 

 Väldigt lyckad och kul att få vara på kårhuset. Det sköttes bra från alla håll.  
 

§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Inköp av material till byxpåtagning 

 Tryck ska skrivas ut. Det ska köpas Textilfärg: 2 svarta och 3 orangea. 3 lim,  

 papperstallrikar samt penslar. Emelie köper detta till byx-fixet, budget 800kr.  

 

8.2  Inköp chips och material till Beerpong  

Ossian får i uppdrag att köpa muggar pingisbollar och chips, budget 300kr. 

  §9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Märkestävling  

 Ett evenemang om en märkestävling kommer läggas upp och informeras om under 

 byx-fixet. En skisstävling om att göra ett märke med ett slutdatum någon gång efter 

 jul och nyår. Med mått på ca 7,5x7,5 cm.  

  9.2  Verksamhetsplan/budget till nästa styrelse 

 Styrelsen kommer skriva en verksamhetsplan till årsmötet så att föreningen vet vad 

 som röstas igenom till näst kommande styrelse. Den har länge sett likadan ut men  

 den kommer snyggas till och visas för föreningen innan den nya styrelsen väljs.  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§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
19 december.

§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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