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§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson.

!
Närvarande
!

Kristoffer Alvarsson
Rebecca Magyar
Linnéa Green
Teresa Lopez
Jennifer Karlsson
Marcus Davidsson
Christopher Thörn

§2

Sekreterare
Linnéa Green väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare
Rebecca Magyar väljs till protokolljusterare.

§4

!
§5
!

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

Information
5.1 Ordförande informerar
− Inget att rapportera.
5.2 Utskotten informerar
− Utbildning – Teresa
Under utbildningsmötet togs informationen upp att det finns en hel del
information om regler som gäller vid examination, tentamensrättning
m.m. på kau.se.
Det är dags att söka till studeranderepresentant för exempelvis
styrelsen i drivhuset, stipendiekommittén , café nämnden osv. Sista
ansökningsdag är 12maj och är man intresserad kan man maila Tim på
viceu@karlstadstudentkar.se.
Det finns stipendium att söka på 25000:- för att göra ett x-jobb i ett uland.
−

Ekonomi – Marcus
Inget att rapportera.
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− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.
− Socialansvarig – Rebecca
De fasta dagarna är satta med datum inför nollningen. De stora
festerna kommer att hållas på Nöjes och Rebecca har lagt upp ett
preliminärt schema på facebook med datum och ansvariga faddrar.
Dock är inte lokal för festen efter flottracet bestämt än.
Kåren kommer att informera oss om vilken tid våra nollor kommer att
befinna sig i aulan så vi kan möta upp dem.
Nollningströjor bör fixas, ev. nöjes som sponsor då det är en stor
kostnad. Rebecca skall titta upp nummer till Nöjes med kåren och höra
av sig till dem för ett eventuellt samarbete.
När hela nollningsschemat är klart kommer Rebecca skicka det till
Jennifer som lägger upp det på hemsidan.
Diskussion om sittning den 24maj kommer upp. Ev. andra evenemang
den dagen men förslag om liten tidigare sittning ges. Intresse kollas upp
på facebook. Rebecca fixar ett evenemang.
Fadderhäng helgen innan nollningen och skolan börjar i augusti. Helgen
23/8 bestäms.
− PR-ansvarig – Christopher
Förslag på att vi skall ha en workshop på fadderhänget med att designa
våra egna fadder t-shirtar. Ev. att föreningen kan stå för färg och
faddrarna för tröjan.
Funderingar på framtida aktiviteter som föreläsning, speedcase m.m.
Tips mottages.

!
§6

− Webbansvarig – Jennifer
Inget att rapportera.

Uppföljning
6.1 Alla mail är dirigerade och alla har koll på vad som skall göras på vilken
post.
6.2 Kontaktlista till faddrar som alla faddrar och pris bör fixas snart. Det
kommer göras så fort som möjligt, men kontaktlista kommer att
sammanställas vid fadderhänget helgen innan nollningen samt då läggas ut
på hemsidan och publiceras i nollebibeln.
6.3 Hampus vann märkestävlingen efter omröstning. Ett förslag har kommit
ut nu och ev. behövs några ändringar göras. De exempel som styrelsen
kommer på är att ändra texten ”nollad” samt lägga till lite detaljer som
en ram och nitar. Linnéa kommenterar detta på facebook till Hampus.
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6.4 Rollupen behövs förslag till. Detta sätts ihop med en pysselkväll den 21
maj och firas med öl på bunkern efteråt. Rebecca lägger upp ett
evenemang om detta.

§7

Beslutsärenden

§8

Diskussionsärenden

§9

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 22/5 kl. 12.15-13.00

§ 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
!
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____________________________________

(Kristoffer Alvarsson)

__________________________________

(Rebecca

Magyar)
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