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IDIOT Styrelsemöte nr 9  
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 
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  

 Det är kaos i förrådet just nu och de vi delar förrådet med kommer kalla till en  

 städning och rensning. Det är mycket som behöver slängas och ordnas upp.  

 

6.2  Utskotten informerar, muntlig rapport  

   Information från utbildningsutskottet 

 Ingen. ny information.  

   Information från PR-utskottet 

 Invencon är eventuellt intresserade att vara med på IN-dagen i år igen. 

   Information från webbansvarig  

 Ingen ny information. 

   Information från ekonomiansvarig  

 Ingen ny information.  

   Information från socialansvariga  

 Ingen ny information.  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§7   Uppföljning  
 

7.1  Nollesittning  

 Efter en omröstning på Facebook visade det sig att flest nollor kunde delta på  

 finsittning den 7:de Oktober. Formula har kick-of samma datum och därför är  

 datumet inte spikat utan kan ändras till den sjätte beroende på hur många som kan 

 delta. Utskottet som har hand om sittningen kollar just nu på lokaler och Claesson´s 

 andra verkar vara det bästa alternativet. En trerättersmiddag + dryck skulle då kosta 

 runt 300 kr per person och eftersom styrelsen går in med 5000 kr skulle priset gå ned 

 till ca 160-180 kr per person.  

  

§8   Beslutsärenden  
 

8.1  Fika Föreningsmötet  

 Tisdag den 26 september 17.15 kommer det vara föreningsmöte för att rösta fram  

 nya poster i styrelsen. Det är få nollor som har tackat ja i evenemanget och därför får 

 vi hålla ett till föreningsmöte med mer information om styrelsen samt föreningen  

 senare (eventuellt ett lunchmöte). Styrelsen beslutar om att bidra med fika till mötet 

 på tisdag, Jonathan och Ellinor tar hand om det. 
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§9   Diskussionsärenden  
 

9.1  Föreningsmöte Kåren 2 Oktober  

 Utbildningsansvarig, socialansvariga och/eller ordförande är kallade till möte. Tre 

 medlemmar i styrelsen ska gå. Det visar sig efter föreningsmötet vilka som kan gå.    

  

  9.2  Nominerad Utbildningsansvarig  

 Eftersom Amanda kommer avgå som ordförande kommer eventuellt Jonathan ta över 

 hennes roll i styrelsen och utbildnings-posten kommer stå tom. Ellinor kan ta dubbla 

 poster fram tills det ska röstas fram en ny styrelse i Januari. Alternativt så röstas en 

 ny medlem in i styrelsen. Det kommer finnas olika förslag inför mötet på tisdag.  
 

§10   Nästa föreningsstyrelsesammanträde 
10.1 Ny ordförande kallar till nytt möte. 

§11 Uppföljning av sammanträdet

5 Oktober.  

§12   Avslutande  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Vid protokollet

Emelie Bylin

(Namn sekreterare)

Justerat av

Jonathan Fenelius Ellinor Englundh

(Namn mötesordförande ) (Namn protokolljusterare)
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