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§1

2014-11-12

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

§2

Sekreterare
Linnéa Green väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare
Jennifer Karlsson väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes utan ändringar.

§5

Information
1. Ordförande informerar
− Kåren har just nu en kampanj om att få studentrabatt på biljetter i
värmlandstrafik. Mer information finns under #redanskulldsatt.
Kåren vill införa sektioner, alltså dela in oss föreningar i olika sektioner för
att få bättre kontakt med kåren. Varje sektion skall ha en styrelse som
skall ha nära kontakt med kåren. Detta planeras dra igång hösten 2017,
beslut om detta skall genomföras kommer att ske i december.
Hotspot vill gärna ha synpunkter, då kan man höra av sig till
frida.hotspot@kau.se.
Skåpflytt kommer att ske då de skall renovera där vi har de befintliga
skåpen för att göra en ny tentasal. Vi kommer istället få ha förråd på
vinden och då finns det en möjlighet att få ett eget rum.
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I hus 9 kommer föreningsrum att finnas efter jul, med exempelvis fack,
möteslokaler m.m. Detta skall vara till för styrelsemedlemmar.
Nästa vecka någon gång kommer det vara hållbar konsumtion i Transforum,
där kan vi kika in för att få information om detta.
15/11 kommer det vara rocka billy-tema på Bunkern.
KEBAB kommer att läggas ner då deras linje läggs ner tyvärr, dock kommer
antagligen nya föreningar bildas då bl.a. psykologiprogrammet tillkommer.
I februari kommer det hållas en tävling mellan kau och örebro universit på
Boda Borg.
12/12 kommer cura hålla sin julfest.
5.2 Utskotten informerar
− Utbildning – Teresa
Andra föreningar har studiestödstimmar med varandra, men även
frågestund för ettorna inför första tentan. Detta borde vi kanske föra
vidare till nästa år.
Vi borde också marknadsföra kursutvärderingarna bättre, eventuellt via
hemsidan.
Teresa ska på likabehandlingsutbildning och då skall de gå igenom
härskarteknik m.m.
− Medlemsansvarig och sekreterare – Linnéa
Inget att rapportera.
− Webbansvarig - Jennifer
Jennifer har fixat en liten affisch till kåren och tavlan som informerar
om att våra kontaktuppgifter finns på hemsidan.
− Socialansvarig – Rebecca & Johan
Ikväll kommer en biljardkväll hållas med SVIK.
Byxpåtagningen var långsam då det tog lång tid att stryka och klistra,
men mysigt och trevligt. Lyckat att vi var på Bunkern, det borde vi vara
fler gånger!
− PR-ansvarig – Christopher
Märkena har kommit! Linnéa fixar lista på vilka av ettorna som skall få
idiotförklarat märke, så delar Johan ut dessa då han läser en kurs
tillsammans med dem.
Monica höll med oss om åsikten med Lennarts föreläsning. Hon tyckte vi
skulle gå halva vägen var. Lennart vill veta vad vi skall prata om, samt
3 (5 )

IDIOT | Styrelsemöte nr 15/14
Protokoll fört av Linnéa Green

2014-11-12

få en uppsamling av frågor vad vi vill veta. Christopher lägger ut detta
på IDIOT-sidan för att få in frågor av alla.

§6

Uppföljning
6.1. Vi diskuterar vidare hur vi skall fixa en rollup på bästa sätt.
6.2. Enl. SF borde gruppbokning vara det bästa alternativet. Kommer vi
upp i 50 personer får vi 3D bio för 81kr/st (dock tillkommer 15kr för
glasögonen) då vi kan boka som företag. Diskussion om att föreningen skall
stå för halva eller hela kostnaden behöver tas, vilket vi kommer överens
om att föreningen skall stå för halva kostanden. Vi borde gå ut med
eventet så fort som möjligt för att se hur många som vill medverka.
Marcus föreslår betalning till vårt bankkonto med märkning av namn.
Marcus har erbjudit att hålla i detta, vilket alla erkänner. Inget datum för
bokning av biljetter är satt men SF tror runt 27-28/11. Marcus kommer då
att lägga upp en deadline innan detta så vi vet om vi skall erbjuda någon
mer förening att medverka.

§7

Beslutsärenden

§8

Diskussionsärenden
8.1 Vi alla borde skriva ordning ett överlåtningsdokument om vad varje
post gör samt vad som behöver göras, en enklare beskrivning av posten
samt en plan för vad som skall göras under kommande år. Teresa och
Linnéa hade ett dokument sedan som skall läggas ut för att alla skall
kunna skriva ett liknade dokument till kommande styrelsemedlemmar.

§9

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls 26/11 kl. 12.15-13.

§ 10

Avslutande

Mötet avslutas av mötesordförande Kristoffer Alvarsson.
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Vid protokollet
____________________________________

(Linnéa Green)

Justerat av
____________________________________

(Kristoffer Alvarsson)

__________________________________

(Jennifer Karlsson)
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