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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson.

!
Närvarande
!

Kristoffer Alvarsson
Johan Öberg
Rebecca Magyar
Julia Henriksson
Linnéa Green
Teresa Lopez
Jennifer Karlsson
Marcus Davidsson
Christopher Thörn

§2

Sekreterare
Linnéa Green väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare
Johan Öberg väljs till protokolljusterare.

§4

!
§5
!

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

Information
5.1 Ordförande informerar
− Inget att rapportera.
5.2 Utskotten informerar
− Utbildnings – Teresa
Inget att rapportera.
− Ekonomi – Marcus
Marcus har strukturerat upp ett dokument som kan användas vid
försäljning m.m. Jennifer lägger upp dessa på hemsidan så de finns
tällgängliga att skriva ut till mässor osv.
− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.
− Socialansvarig – Johan och Rebecca (Julia)
Ett ”fadder/planering inför nollning”-häng kommer att ordnas den 29/4
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vid Frödingshöjd 3 för alla som vill vara med på nollningen. Anmälan via
facebook.
Cura har bjudit in föreningen till champagnefrukost, men de i årskurs 1
har mekanikföreläsning då men inbjudan är öppen för resterande.
Inbjudan har lagts upp på facebook i IDIOT-gruppen av Jenny och Cura
kommer stå i gläntan och sälja biljetter någon gång nästa vecka.
Banden till valborg släpps 28-29/4, gäller att vara med då det är
begränsat antal band. Dessa hämtas av kårmedlemmar i
kårexpeditionen.
Sexmästeriet kommer att ha möte med Bamse/Cura till veckan för att
planera en dag till nollningen.
− PR-ansvarig – Christopher
Inget att rapportera.
− Webbansvarig – Jennifer
Lagt upp protokollen på hemsidan i PDF-format nu.
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§6

Under måndagen denna vecka har vi haft ca 20 besökare.

Uppföljning
6.1 Stormötet gick bra, synd dock att så få deltog.
6.2 SPARK var kul och de har kommit mycket framåt i utvecklingen av
hemsidan. Var ca 20 styckena som medverkade i datasalen.
6.3 Fadderhänget är på gång, dock behöver huvudfaddrarna gå igenom för
resterande faddrar vad som sades på utbildningen. Detta tänks att göra i
början innan planeringen av nollningen sätter fart.
6.4 Rollup är bestämt att föreningen skall införskaffa. Jennifer har skissat på
två förslag och förslag om att ev. pysselkväll skall hålls då resterande
medlemmar i föreningen skall få vara med och ge förslag på denna.
6.5 Rebecca har fått in fler bilder på märken och tänker göra en rolig grej av
detta på fadderhänget med omröstning m.m. detta läggs lite på is tills
efter fadderhänget under nästa vecka.

§7

Beslutsärenden

§8

Diskussionsärenden

§9

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 8/5 kl. 12.15-13.00
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§ 10

Avslutande

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson.
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Vid protokollet
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____________________________________

(Linnéa Green)
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Justerat av
!
!

____________________________________

(Kristoffer Alvarsson)

__________________________________

(Johan Öberg)
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