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Protokoll fört av Linus Calles

§1

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg
Närvarande
Linus Calles
Kristofer Löfvenberg
Vanja Bartosz
Victor Wetterlind
Philip Isberg
Douglas Karlsson
Lovisa Svensson
Amanda Svensson

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Victor Wetterlind väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 10, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning
6.1

Nollningen
Socialansvariga är nöjda med nollningen och anser att alla faddrar har tagit sitt
ansvar. Årets planering var klar i god tid innan nollningen började, vilket gjorde
det mindre stressigt för generalerna. Socialansvariga skriver en reflektion kring
nollningen samt gör en enkät som delas ut till nollorna för att undersöka vad
som var bra respektive dåligt med nollningen.
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6.2

§7

Föreningsmöte
Hålls den 19 september kl 12.15 och målet är att rösta in en ny socialansvarig
till styrelsen.

Information
7.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Nattklubben Signum är intresserade av ett samarbete med olika föreningar på
skolan, inklusive IDIOT. Samarbetet innebär att föreningsmedlemmarna ska
agera ”ambassadörer” för klubben, dvs, sprida ordet om Signum. I gengäld får
medlemmarna rabatterat pris (troligtvis halva priset) på inträdet.
Den 1 oktober arrangerar föreningen en nollesittning på Nöjesfabriken och den
sammanfaller med terminens första ”tentafest” på Welo. Tentafesten är ett
engagemang från kåren i syfte att göra Karlstad till en attraktivare studentstad.
Planen är att ta nollesittningen till Welo efter middagen.

7.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Nästa möte hålls den 19 september.
Information från PR-utskottet
Ett IN-dagenmöte kommer att hållas vecka 44 för att stämma av om tillräckligt
med företag är rekryterade till mässan, annars kan projektet läggas ned.
Information från webbansvarig
Hemsidan är uppdaterad och Vanja vill ha hjälp med revidering av text.
Styrelsemedlemmarna får i uppgift till nästa möte att se över hemsidan och ge
synpunkter till webbansvarig.
Information från ekonomiansvarig
Ingen ny information
Information från socialansvarig
Ingen ny information

§8

Beslutsärenden
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§9

Diskussionsärenden
9.1

IN-Dagen
Douglas delar ut ringmallar och listor på företag till styrelsen. Följande företag
väljer IDIOT att kontakta:
Philip
Victor
Lovisa
Vanja
Amanda
Linus
Kristoffer

Tetrapak
Combitech
BTG, Värmland Mechanics.
Electrolux och Husqvarna
Fiskarhedenvillan
SSAB
Löfbergs lila.

9.1

Bilder
Styrelsen kommer i fortsättningen endast lägga upp bilder i idiotgruppen på
Facebook och på Instagram. Det kommer alltså inte publiceras fler bilder på
hemsidan och de befintliga bilderna kommer att flyttas till Facebook av
webbansvarig. Detta görs i syfte att göra bilderna synligare för medlemmar och
för att bättre hålla bilderna inom föreningen.

9.2

Instagramkonto
Vanja får tillgång till inloggningsuppgifterna till Instagramkontot i syfte att
underlätta överlämnandet av kontot till nästa styrelse/kontoansvarig.

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls på avtalad tid/datum/plats.

§ 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

Victor Wetterlind

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)

____________________________________

_____________________________________
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