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§1

2015-9-17

Öppnande

Mötet öppnas av styrelseordförande Rebecca Magyar.
Närvarande
Rebecca Magyar
Johan Öberg
Niklas Schön
Kristofer Löfvenberg
Christopher Thörn
Emelie Rosenberg
Malin Fellenius
Johan Häggström

§2

Sekreterare

Johan Öberg väljs till sekreterare.

§3

Protokolljusterare

Kristofer Löfvenberg 
väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§5

Uppföljning

6.1 Rollup
Rollupen, rebecca ska skanna in den till sin dator.

6.2 Nollning
Nollningen gick bra, en sammanfattning skall göras och skickas in till kåren.
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§7

2015-9-17

Information

Information av Ordförande
Möte i början av veckan, det sas inte så mycket. Det som togs upp vara att några föreningar
fyller år snart, det kommer bli några event framöver.
Sektionerna drar igång runt november december så en del kommer behövas göras.
Vi måste registrera våra nya medlemmar.
Vi är anmälda på föreningsmässan, det är den 8 oktober.
30 september måste nollningsbeskrivningen vara inne till kåren.
INdagen kommer snart, vi måste diskutera om ett företag vi vill ta hit och representera till
mässan.

Information från utbildningsutskottet
Informationsmöte, nollorna verkar lite virriga så det behövs nog.
Kristofer kollar med Mikael Åsberg om vi kan ge information om det på nästa
programledarmötet.
Vi kollar annars en dag som funkar snart.

Information från PR-utskottet
Inget att rapportera.

Information från webbansvarig
Affischerna är uppe.

Information från ekonomiansvarig
Han ska se över hela ekonomin inför nästa möte så vi kan se om vi kan göra något kul med
föreningen för pengarna vi har.

Information från socialansvariga
Sittningen ska göras och pengarna från nollningen ska skickas till Ekonomiansvarige.
De söker lokal till nollesittningen söker dom, den är tänkt att vara inom en månad. Det är
tänkt att vara en finsittning.
Niklas ska gå igenom alla som inte har betalt för nollningen.

Information från medlemsansvarig/sekreterare
Jag behöver alla nya medlemmars namn, personnr och telefonnummer så vi kan skicka iväg
det till fonden.
Protokollen skall vara klara till nästa möte.

§8

Diskussionsärenden

Våffelkväll borde annordnas igen.
Protokoll ska vara inne innan nästa mötet.
Årets nolla, solstråle etc måste röstas fram.
3(4)

IDIOT 
|
Styrelsemöte nr x/15
Protokoll fört av Johan Öberg

§9

2015-9-17

Beslutsärenden

Informationsmöte ska bli snart, innan nästa programledarmöte. Sal bokas.
IDIOT förklarad märket ger vi till Bunkern.
Vi ska göra en beskrivning om styrelsen IDIOT.
Nollesittning ska bli av snart.
Nästa möte ska Swisch vara fixat till föreningens konto och alla pengar vara räknade.
Årets nolla etc väljs på nollesittningen
Företag till INdagen: Ett CAD/Konstruktionsföretag hade varit bra, Rebecca letar efter lite
företag.

Alla protokoll ska nu börjas skickas in innan nästa möte.

§ 10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls Torsdagen den 
1/10
kl. 12.15, Information om sal kommer
skrivas i facebook gruppen framöver.

§ 11 Avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Rebecca Magyar.

Vid protokollet
____________________________________

(Johan Öberg)

Justerat av
____________________________________

(Rebecca Magyar)

__________________________________

(Kristofer Löfvenberg)
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