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§1

2014-10-02

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristoffer Alvarsson.
Närvarande
Linnéa Green
Christopher Thörn
Rebecca Magyar
Teresa Lopez
Kristoffer Alvarsson
Marcus Davidsson
Johan Öberg
Jennifer Karlsson

§2

Sekreterare
Linnéa Green väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare
Rebecca Magyar väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

§5

Information
1. Ordförande informerar
− Paper province vill bjuda på en gratis resa där allt ingår den 15 oktober.
Resan innehåller bl.a. 3st studiebesök hos Värmlands olika pappersjättar.
Mer info samt anmälan finns på www.paperprovince.se/kuaresan.
På måndagen den 6/10 kommer Rebecca, Johan, Kristoffer och Teresa att
ha ett gemensamt möte med kåren för att gå igenom kårens organisation
samt nollningsutvärderingen och alkoholpolicy som skickades in förra
veckan.
5.2 Utskotten informerar
− Utbildning – Teresa
Under programrådet förra veckan föreslogs att duggor skulle finnas i
Matte II vilket lärarna ställde sig mycket positivt till. Även ett annat
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upplägg på hållfasthetsläran med ev. deltentor meddelades och detta
skall tas med till kommande kursstarter.
Det finns önskemål att införa en till mattekurs i programmet som är
mer grundläggande, liknande preppkursen som finns nu sommartid fast
obligatoriskt inlagd i programmet för att eleverna ska komma in bättre
i mattekurserna.
Läsperioden kring jul är endast 7v istället för 9 vilket ställer till
problem och detta skall försöka ändras.
Teresa har även varit med på utbildningsrepresentant -kurs där hon
träffade rektorn, kåren m.m vilket var mycket lärorikt. Teresa hoppas
också att nästa utbildningsansvarig kommer att få gå på denna kurs då
den var mycket lärorik.
Det har nu fastställts att psykologprogrammet kommer att finnas på
KAU from HT-15. Finns även diskussioner om att införa ett
juristprogram längre fram.
Kåren har fått nytt studentombud som heter Kave. Han tar hand om
frågor, problem m.m. och är bara att kontakta via kåren.
− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.
− Webbansvarig - Jennifer
Ny layout på hemsidan, även besökarantalet har ökat kraftigt. Nya
affischer till anslagstavlan och kåren behöver tryckas.
− Socialansvarig – Rebecca & Johan
Tacksittning lördagen den 11/10 i Café 11 kommer hållas med temat
barnkalas, kostnad är ej meddelats än men det kommer att vara
catering vilket medför en lite dyrare slant än nollesittningen. Det är
Malin som utseddes till årets nolla som har huvudansvaret för
sittningen.
SVIK är intresserande att spela biljard på tables kvällstid den 9- och
10/11 tillsammans med oss, men nu har vi ingen som kan hålla i det då
socialansvariga är upptagna pga privata själ. Öppet för ev. någon annan
i styrelsen att ta tag i detta.
SVIK vill även hålla en Halloweenfest på campus med oss. Det skall
hållas sista helgen i oktober så halloween-helgen är, Johan kommer
hålla i detta.
Rebecca har diskuterat med ettorna om att ha en fest efter eldkonst
den 12/12 med föreningen. Behöver inte vara något stort, men tanken
är att vi skall träffas och umgås i föreningen.
− PR-ansvarig – Christopher
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Christoffer har fått ett nekande för föreläsningen av Caroline, trots att
vi hade pratat med tre olika föreningar som också kunde medverka.
Finns dock en plan B om att fråga Lennart Wik att hålla en föreläsning
om att "gå utanför ramarna", samt om hur det verkligen fungerar att
jobba som designer. Marcus kommer också upp med förslaget om få lite
inspiration till att välja ex-jobb m.m. Christopher skall ha ett möte
med Monica till nästa gång.
Christoffer kommer att informera övriga föreningen om resan med
Paper province via facebook.
Vår informationssida med intervju på KAU.se behöver verkligen
uppdateras.
− Ekonomiansvarig – Marcus
Marcus har räknat igenom kassan och det ser bra ut. Vi kommer ha
möjlighet att hitta på en aktivitet med föreningen.

§6

Uppföljning
6.1. Christopher undrar hur många märken som skall tryckas och vi
kommer överens om att börja med 200st per märke. Vi kommer överens
om att märkets slogan kall vara "dum som få" då vi anser att det passar in
till vårt föreningsnamn IDOIT. Christopher fixar detta så fort som möjligt
så märkena hinner bli klara till föreningsmässan och byxpåtagningen. Vi
lägger dock rollupen på is tills vidare då föreningsmässan inte hålls förens
i november
6.2. Vi har fått många bra svar under utvärderingen av nollningen, många
är nöjda och skrivit att det varit roligt. De har även skrivit att faddrarna
har varit väl omhändertagande och peppande. Nollorna har också påpekat
att alla känner sig välkomna och att vi har en mycket god
sammanhållning.
Det har också varit önskemål om "chillkvällar" och andra platser skall
väljas pga. mygg. De har också varit önskemål om att starta igång
tidigare, innan skolstarten. Har varit en del klagomål på SPEX som inte
dök upp samt att det ibland kunde vara lite väl lång väntetid mellan
aktiviteterna.
En av frågorna var "Vad har du för förväntningar som ny
föreningsmedlem?", där hade många svarat att de inte var insatta i vad en
förening gör, detta måste vi bli bättre på att förmedla.
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§8

Diskussionsärenden
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8.1 Byxpåtagning. Diskussion om att ha den på bunkern en onsdag för att
avsluta med häng där när det öppnar för övriga föreningar på kvällen.
Färg, tryckpapper m.m måste fixas vilket Johan och Rebecca fixar,
Jennifer har dessutom en skivare vi kan låna till att skriva ut trycket till
byxorna. Johan tar ansvar att titta upp med bunkern om de är ledig 5/11
så vi kan boka samt skapa ett event så fort som möjligt.
8.2 Idiotens dag bör planeras och disktuteras innan den nya styrelsen
tillsätts så de vet vad de skall planera till våren. Detta får vi diskutera
längre fram när mer tid finns.
8.3 En hel del förslag på föreningsaktivitet togs under mötet upp. Bland
annat paintball, färja till Danmark eller Tyskland, hiking/paddling och
Fiffiga huset eller Boda Borg i Karlskoga.
Uppskattat antal personer vi ska fokusera på anses vara 30-40 personer,
men det beror också lite på vad vi väljer att göra. Fokus ligger främst på
att nuvarande aktiva Idioter ska deltaga, och i mån av plats ska även
tidigare studenter ha möjlighet att vara med.
Vi kom fram till att vi måste kolla upp vad olika aktiviteter kostar, till
exempel vad det skulle kosta att hyra en buss, olika inträdeskostnader
etc. Christopher ska kolla upp med sin mamma hur mycket det kan kosta
att hyra en buss. När vi har mer information och underlag ska vi ställa mer
konkreta prisexempel/förslag på Facebook, i en omröstning, där man får
rösta på vad som skulle vara en bra idé. Tanken är att vi ska ha delvis
sponsrade mindre aktiviteter samt större aktiviteter där man måste lägga
ut mer pengar själv. Till nästa gång ska budgeten och prisförslag
diskuteras. Detta ska i sin tur leda till en förfrågning på Facebook där alla
i föreningen får möjlighet att rösta på en aktivitet
8.5 Rebecca tar upp att vår anslagstavla i hus 21 måste piffas upp. Den
sticker inte ut i mängden och är rörig. Det är många som sätter upp
planscher utan att fråga om tillåtelse. PR-ansvarig ansvarar över tavlan
och ska rycka ner sådant som inte ska vara på den.
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§9

2014-10-02

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 16/10 kl. 12.15-13

§ 10

Avslutande

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson.

Vid protokollet
____________________________________

(Linnéa Green)

Justerat av
____________________________________

(Kristoffer Alvarsson)

__________________________________

(Rebecca Magyar)
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