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§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg 
 

Närvarande 
 

Kristofer Löfvenberg 
Victor Wetterlind 
Philip Isberg 
Douglas Karlsson 
Vanja Bartosz 
Amanda Svensson 

§ 2 Sekreterare 

Kristofer Löfvenberg 

§ 3 Protokolljusterare 

   Vanja väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i 
föredragningslistan. 

§ 5 Protokoll 

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll nr 16, bilaga (tidigare utskickad) 

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

§ 6 Uppföljning 

        6.1 Köp och sälj 
Vanja tar sig an uppdraget om att göra ett Google dokument för köp&sälj av 
kurslitteratur, som diskuterades på förra mötet. Dokumentet länkas från 
Facebook-sidan.  

   
       6.2 IN-dagen 

Styrelsen har ringt runt och de flesta väntar på svar efter att ha skickat ut mer 
information. Fiskarheden villan har inte sagt nej, men inte heller ja.  Invencon 
ska höra av sig om de vill vara med. 
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Många är stressade och har mycket att göra men arbetet fortsätter med att få 
in företag.  
 

6.3 Byxpåtagning 
 Ettorna anordnar tacksittning i slutet på november. Byxpåtagningen kommer 
därför att äga rum innan tacksittningen i år. Byxpåtagningen kommer att 
anordnas på skolan och kommer ha samma utformning som i fjol fast en mer 
ceremoniliknande tillställning. Strykmärken och färg måste köpas till 
byxpåtagningen. 
 

6.4 Sittning december 
 Sittningen kommer att vara en Beer-Pong turnéring i december. Fokus ligger på 

att hitta en lokal i god tid. Socialansvariga kollar upp lokal.  

§ 7 Information 

      7.1 Ordföranden informerar, muntlig rapport 

Uppföljning av styrelsemedlemmarna kommer att fortsätta under veckan.   
Föreningsmässan kommer äga rum 1 november i aulafoajén, ordförande 
anmäler IDIOT för att närvara till studentkåren.   
 

     7.2 Utskotten informerar, muntlig rapport  
 

Information från utbildningsutskottet 
Programmöte nästa vecka. 
 
Information från PR-utskottet 
Ingen ny information  
 
Information från webbansvarig 
Studentistan vill ha länk på vår sida och Blue Note har hört av sig och vill ha 
länk till hemsidan.  
 
Information från ekonomiansvarig 
Ingen ny information  
 
Information från socialansvarig 
Ingen ny information  
 

§ 8 Beslutsärenden 
 - 
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§ 9 Diskussionsärenden 
         9.1 Föreningsmässan 1 november 

Nästa möte diskuteras nya priser på märkena och nya prislappar måste skrivas ut 

inför mässan. Vilka som står när är inte bestämt men vi vill ha rullans så att man 

inte behöver stå där under en längre tid, med tanke på att det är under tenta-

veckan.  

§ 10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls den 27 oktober 12.15.  

§ 11 Uppföljning av sammanträdet 

 - 

§ 12 Avslutande 

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

(Namn sekreterare) 

 
 
Justerat av 
 
Kristofer Löfvenberg  Vanja Bartosz 
____________________________________ _____________________________________ 

(Namn mötesordförande)  (Namn protokolljusterare)
 


