
 

Protokoll fört vid 
 
 

IDIOT |Styrelsemöte nr 08 
 
2016-04-28 
Kl 12.15 
Plats: 21E310 
Hus 21, Karlstads universitet 
 
   

Intresseföreningen för Design, Innovation 

Och Teknik vid Karlstads Universitet 

 
 

  

IDIOT 



IDIOT | Styrelsemöte nr 2  16-05-16 
Protokoll fört av Linus Calles 

 

2(X) 

 

§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg 
 

Närvarande 
 

Linus Calles 
Kristofer Löfvenberg 
Vanja Bartosz 
Victor Wetterlind 
Philip Isberg 
Douglas Karlsson 
Olivia Gerrbo 
Amanda Svensson ( första 15 min) 

§ 2 Sekreterare 

Linus Calles 

§ 3 Protokolljusterare 

   Vanja Bartosz väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i 
föredragningslistan: 

§ 5 Protokoll 

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll nr 8, bilaga (tidigare utskickad) 

Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av 
protokolljusterare samt ordförande. 

§ 6 Uppföljning 

          6.2 Champagnefrukost 
Kommer att hållas hos Oscar på Frödingshöjd. Ordförande köper snacks och 
sekreterare köper champagneglas. 
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§ 7 Information 

7.1 Ordföranden informerar, muntlig rapport 

Ordförande skriver ett välkomstbrev till nästkommande 1:or i höst.  
 
Ordförande önskar en muntlig uppföljning av verksamhetsplanerna inom en 
snar framtid.  
 

          7.2 Utskotten informerar, muntlig rapport 
 

Information från utbildningsutskottet 
Kåren söker studentrepresentanter till diverse kårposter. Ansökan sker senast 
den 13 maj. 
 
En dekan är en chef för en av skolans olika fakulteter och nya dekaner ska 
tillsättas. Kåren vill att en studentrepresentant från varje förening ska vara med 
och hålla i intervjuerna. En representant från IDIOT ska anmälas senast den 9 
maj. 

 
Information från PR-utskottet 
PR-ansvarig kontaktar Caroline Åhs i syfte att undersöka möjligheter om 
studiebesök.  
 
Information från webbansvarig 
 
Vanja skulle vilja ha fler märken. Emelie har en bild som kanske kan användas. 
 
Information från ekonomiansvarig 
 
Information från socialansvarig 
Nollesittningen ska bokas innan sommaren, gärna veckan efter välkomstfesten. 

 

§ 8 Beslutsärenden 
          8.1 Pristak för Roll-Up 
 Styrelsen beslutar i enighet att maxtaket för Roll-Up ska vara 500kr.  
 
           8.2 Fadderkontrakt 

Styrelsen beslutar i enighet att ett fadderkontrakt ska utformas och användas 
under nollningen 2016.  

   
§ 9 Diskussionsärenden 
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           9.1 Roll-Up 
Ordförande lägger ut en förfrågan i idiotgruppen där han frågar om hjälp 
angående Roll-Upen.   
 

           9.2 Fadderkontrakt 
Fadderkontraktet ska innehålla information om alkoholpolicyn, nollefrid och 
hur man är en god vän.   

 
           9.4 Avslutningsaktivitet 

Styrelsen skulle vilja anordna en avslutningsaktivitet efter tentorna i juni.  Blir 
ett senare diskussionsärende. 

§ 10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 12 maj kl. 12.15 i avtalat rum.  

§ 11 Uppföljning av sammanträdet 

§ 12 Avslutande 

Mötet avslutas av mötesordförande Kristofer Löfvenberg. 
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Vid protokollet 
 
Linus Calles 
____________________________________ 

(Namn sekreterare) 

 
 
Justerat av 
 
Kristofer Löfvenberg Vanja Bartosz 
____________________________________ _____________________________________ 

(Namn mötesordförande)  (Namn protokolljusterare)
 


