
Protokoll fört vid 

IDIOT | Styrelsemöte nr 7 

2017-05-30 

Kl 12.15 

Plats: 21E308 

Hus 21, Karlstads universitet 

    

IDIOT    
Intresse för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 

 



IDIOT Styrelsemöte nr 7  
Protokoll fört av Emelie Bylin

§1 Öppnande  
 

Mötet öppnas av styrelseordförande Amanda Svensson.

Närvarande  
Emelie Bylin  
Amanda Svensson  
Ellinor Englundh  
Ina Gryting  
Petter Tillberg  
Jonathan Fenelius  
Victor Wetterlind  
Dennis Bach  
 

§2   Sekreterare  
 

Emelie Bylin  

§3   Protokolljusterare 
Ina Gryting 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 

 I programutskottet med maskin diskuterades utlandsstudier. Det kommer bli  en  

 föreläsningen om det i höst om hur det kan bli mer relevant för vårt program. Under 

 en gästföreläsning i materialteknik för ettorna kom det också på tal att få göra ett  

 studiebesök i höst. Mer information kommer. 

   Information från PR-utskottet 

 Ingen ny information.  

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information.  

  

 Information från ekonomiansvarig  

 Vissa mynt och sedlar kommer att gå ut den 30 juni och behöver därför växlas in  

 innan sommaren. 

   Information från socialansvariga  

 Föreningskampen kommer i år bli en ära att vinna. De som vinner kommer inte  

 behöva anordna kampen inför nästa år. Kåren kommer anordna nästa år.   
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§7   Uppföljning  
 

7.1  Fadderutbildningen  

 Det var en lyckad fadderutbildning med bra uppslutning. De som inte kunde närvara 

 kommer att ta del av informationen på annat sätt och kommer också skriva under  

 fadderkontraktet innan nollningen.  

§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Budget Nollning (diskuteras i diskussionen) 

   Diskuteras under diskussionsärenden.  

 

§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Nollning; budget, nollebibel, dagar kvar, fejknollor, handla inför, partytält 

 Priset för nollningen diskuteras att ligga mellan 150-170 kr, beroende på vad som  

 ska ingå, hur många blir vi och vad som behövs. Fadderavgiften ligger på 120 kr.  

 Nollebibeln behöver ändras med nya kontaktuppgifter och annan ny information om 

 nollningen. Under fadderhänget efter sommaren kommer tröjorna att ”pimpas”,  

 behövs då sprayfärg och nolletröjor med mera. Eftersom att faddrarna har hand om 

 olika dagar krävs det att de gör en budget för sin egen dag och meddelar styrelsen  

 om vad de behöver. För tillfället behövs inget partytält, kommer att tas upp i senare 

 möten till hösten om det är nödvändigt.  
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  9.2  Sommargrillhängevent  

 Ett sista avsked för treorna där styrelsen kan stå för grillkol och annat tillbehör, som 

 dekoration och snacks. Men var och en tar med sig egen mat att grilla.  

  9.3  IN- Dagen  

 Får diskuteras efter sommaren.  
 

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
Återkommer.

§11 Uppföljning av sammanträdet 

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Amanda Svensson            Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande ) (Namn protokolljusterare)
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