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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Amanda Svensson.

Närvarande
Emelie Bylin
Amanda Svensson
Ellinor Englundh
Ina Gryting
Petter Tillberg (via Skype)
Jonathan Fenelius
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
Ingen ny information.

6.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Ingen ny information.
Information från PR-utskottet
IN-dagen är på gång och har ett nytt möte snart, 25 april.
Information från webbansvarig
Ingen ny information.
Information från ekonomiansvarig
Ingen ny information.
Information från socialansvariga
En andra fadderträff är bokat för att planera nollningen i höst. Senare idag kommer
det också att vara ett möte tillsammans med de föreningar som gått in och hjälpt till
att anorna firandet på Valborg på Gubbholmen.

2

IDIOT Styrelsemöte nr 5
Protokoll fört av Emelie Bylin

§7

Uppföljning
7.1

Studiebesök Rottneros
Studiebesöket i Rottneros var väldigt lyckat. Vissa delar av fabriken var mer
intressanta än andra för våran ingenjörsutbildning. Något som man skulle kunna
lägga mer fokus på i framtida besök.
Alexander Torstensson ställde upp med egen bil och ska få ersättning på 200 kr.
En bil lånades utav skolan som föreningen står för.

7.2

Styrelseutbildningen
På styrelseutbildningen gick vi igenom mycket regler om hur stadgarna ska vara
skrivna och vad de ska innehålla. Ett nytt möte önskas för att ta upp egna frågor
om hur vi vill förbättra våra roller i styrelsen.

7.3

Kassörutbildningen
Snart är det kassörutbildning för Victor där vår revisor Rodrigo följer med.

§8

Beslutsärenden
8.1

Partytält
Fortsätter leta efter rimligt pris och storlek.

8.2

Cykelsittningen
Lovisa, Clara och Emma sköter cykelsittningen i år. Förra året betalade
medlemmarna 75 kr var för att vara med, då ingick mat och ett märke. Om denna
summa överstiger 100 kr i år kommer styrelsen ta ett nytt beslut om
hur mycket pengar föreningen ska bidra med.
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§9

Diskussionsärenden
9.1

IoD & Maskin samarbete
Under eftermiddagen kommer det vara olika aktiviteter för ettorna. Efter kl 17.00
börjar alkoholtillståndet att gälla i Pedagogiska verkstaden. Det kommer köpas
muggar och annat inför kvällen. Jonathan är nykter med 2 andra från maskin

som

ser över så att alla sköter sig. Ifall något skulle hända och en vakt behöver ryckas in,
så betalar alla 30 kr till Amanda i dörren. Om en vakt inte kommer ryckas in
kommer dessa pengar att användas till någon annan aktivitet/samarbete med
maskiningenjörerna. Innan kl 15.00 ska det vara städat dagen efter.

9.2

Valborg
På Valborg kommer det vara Champangefrukost för att sedan åka till Gubbholmen
där

Karlekon har sitt evenemang som startar kl 13.00 med scen och musik. Vi

behöver någon frivillig som kan ta emot oss i sitt kök inför champangefrukosten samt ett
evenemang om detta på Facebook.

9.3

Föreningskläder
Den billigaste tröjan kostar 230 kr, medan den dyrare kostar 380 kr. Enda skillnaden
är att den dyrare har orangea snören. Troligtvis är de flesta intresserade av den billiga
varianten. Det kommer mer information om detta i senare möten efter att ha sett hur
intresset ser ut i föreningen.

9.4

Stadgar
Efter styrelseutbildningen märktes det att stadgarna behöver uppgraderas. Styrelsen
kommer att ha ett enskilt möte senare i vår för att noggrant gå i genom stadgarna och
se vad som behöver ändras på. Främst för att kunna presentera dessa stadgar för de
nya studenterna i höst.
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§10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Torsdag 11 maj.

§11 Uppföljning av sammanträdet

§12 Avslutande

Vid protokollet
Emelie Bylin
(Namn sekreterare)
Justerat av
Amanda Svensson

Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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