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IDIOT Styrelsemöte nr 4  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Amanda Svensson.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Amanda Svensson  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Jonathan Fenelius  
Victor Wetterlind  
 

§2   Sekreterare  
 

Emelie Bylin  

§3   Protokolljusterare 
Jonathan Fenelius 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  

 I samband med fadderutbildingen kommer också en utbildning om brandskydd och 

 brandrisker.  

 Kårvalet är avslutat och Moderata Studenter tog hem flest röster medan alla listor  

 fick minst en mandat.  

 På Valborg kommer det vara en tåga mellan stora torget och gubbholmen, där det  

 kommer finnas scen och musik.  

 De nya större förråden är färdiga i maj.  

 Styrelseutbildningen kommer äga rum på eftermiddagen den 12:e april tillsammans 

 med föreningen Ligist. En specifik kassör utbildning tillkommer efterhand.  

 De tidigare vinnarna i cykelsittningen är informerade om deras uppgift att hålla i  

 sittningen detta år.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

 Ingen ny information. 

   Information från PR-utskottet 

 Ingen ny information. 

   Information från webbansvarig  

 Kommer tillsammans med tidigare webbansvarig ta fram ett förslag på   

 föreningströjor.  
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   Information från ekonomiansvarig  

 Väntar fortfarande på pengarna från IN- dagen.  

 Märkena som beställdes förra veckan är skickade och kommer förhoppningsvis i tid 

 till föreningsmässan. 

   Information från socialansvariga  

 Det går att boka Bunkern under nollningen för att hela föreningen ska få plats och 

 komma in. Generalsutbildningen i helgen var lyckad och har fått igång tankarna om 

 hur nollningen ska förändras för att nå ut till alla. 

§7   Uppföljning  
 

7.1  Studiebesök Rottneros 

 Tre- fyra bilar krävs för att ta oss till Rottneros. En bil är hyrd från skolan och  

 medlemmar i föreningen har ställt upp med egna bilar.

§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Partytält  

 Mer om det nästa möte. 

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  IoD och Maskin samarbete 

 Pedagogiska verkstaden är hyrd mellan 15.00-23.00 den 21 april för en eftermiddag

 tillsammans med Masikningenjörerna. Med krav på ordning och reda och att  

 vissa regler följs kommer det finnas några ansvariga under kvällen från båda  

 inriktningarna.    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  9.2  Föreningsmässan; Bemanning + Märken  

 Styrelsen fördelar upp sig under dagen på föreningsmässan. Märkena är påväg. 

  9.3  Tekniska sektionen; Lunchmöte 

 Torsdag 6/4 är det lunchmöte för de som vill veta mer om den Tekniska sektionen. 

 Är man medlem i kåren och läser en teknisk utbildning är man automatiskt medlem i 

 den Tekniska sektionen som inte har något att göra med föreningslivet. De som är  

 med kan dra i större evenemang och kommer också att ha en blandad styrelse.  

 Studenter kommer informeras om sektionen under föreningsmässan.       

  9.4 Verksamhetsplan  

 Verksamhetsplanen kommer läggas upp i Dropbox och på hemsidan. Den   

 kommer också att sammanställas i stora drag med gemensamma mål och   

 prioriteringar för att delas med resten av föreningen.  

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
20 april.

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson Jonathan Fenelius

(Namn mötesordförande) (Namn protokolljusterare)
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