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§ 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 

§ 2 Sekreterare 

Linus Calles 

§ 3 Protokolljusterare 

   Amanda Svensson väljs till protokolljusterare. 

§ 4 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i 
föredragningslistan 

 
         4.1 Tävling till IN-dagen 
         4.2 Kassan 

§ 5 Protokoll 

5.1 Föreningsstyrelse, protokoll nr 9, bilaga (tidigare utskickad) 

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

§ 6 Uppföljning 

          6.1 Valborg 
Styrelsen anser att valborgsfirandet blev lyckat med undantag för kvällens 
oklarheter angående gemensam lokal. Vi tar med oss att planera bättre inför 
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nästa evenemang, och om det krävs, ha ett tydligt avslut på evenemanget när 
inga ytterligare aktiviteter finns planerade under dagen.   

           
          6.2 Nollningen 

Styrelsen är överens om att införskaffa två stycken nya märken inför nollningen 
2016. Vanja kom med ett förslag som resten av styrelsen gärna använder sig av. 
Wilhelm kommer att göra det andra märket, vilket kommer att vara ett 
nollemärke. Budgeten ska ses över och därefter kommer ett beslut om hur 
många av varje märke som ska beställas.  
 
Maria vill skriva en tips- och trixbok, vilket styrelsen välkomnar! 
 
Medlemsansvarig har i uppgift under nollningen att ta betalt av de nya 
studenterna samt registrera dem som medlemmar.  
 
Lokal för nollesittningen ska gärna bokas innan sommarlovet och det finns 
önskemål om att ha den i centrum. Ordförande frågar folkuniversitetet om 
hjälp angående lokal.  
 
Ett dokument görs där nollorna kort får beskriva vilka de är och vilka 
egenskaper de besitter (sociala, försiktiga mm). Detta görs i syfte att få en 
bättre bild över varje enskild individ. Alla nya studenter ska på något sett frågas 
om de vill vara med på bilder under nollningen. Denna förfrågan kommer också 
finnas i dokumentet.  

 
          6.3 Välkomstbrev 

Antagningsbeskedet kommer i juni så ett välkomstbrev ska skickas därefter till 
de nya studenterna. Ordförande skriver välkomstbrevet och socialansvariga 
skriver ett nollebrev. 
 

          6.4 Studiebesök 
 Inget studiebesök kommer att anordnas innan sommaren. 
 
          6.5 Roll-Up 

Är fortfarande inte färdigställd pga att kompetensen eller engagemanget inte 
finns inom föreningen för tillfället.  

 
          6.6 Avslutningsfest 

Avslutningsfesten blir av spontan karaktär och behöver därför ingen 
noggrannare planering.  
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§ 7 Information 

7.1 Ordföranden informerar, muntlig rapport 

Allmän information angående lokaler och alkohol på skolan: Det är okey att ta 
med alkohol till vissa lokaler på skolan, t.ex. Gläntan, men dock ej klassrum!  
 
Universitetet erbjuder hjälp med marknadsföring av föreningar i form av 
kompetens och utrustning inom filmmakande mm. Universitetet erbjuder detta 
gratis och ser det som en bra chans att marknadsföra skolan. 
 
Marskalkar sökes till examen och andra akademiska högtider. En marskalk är 
kortfattat en finklädd funktionär.  
 
Universitetet har startat en Facebook-grupp som heter ”Kau for refugees” där 
man försöker hjälpa nyanlända att integrera sig i samhället. Det är en plattform 
för studenter och flyktingar i syfte att nå ut till varandra. Det finns möjlighet att 
vara med som handledare i olika språkcirklar mm.  
 
Folkuniversitetet är en yrkeshögskola som har bra kontakt med Karlstad 
kommun. De erbjuder sig att hjälpa till med bland annan lokalhyra, då det 
betalar halva priset på många lokaler i centrum. Det är också intresserade av 
att närvara på ett styrelsemöte för att informera ytterligare  om vad de kan 
hjälpa till mig.  
 
Kåren har nu bytt styrelse och söker förslag och ideér om vad de ska arbeta 
med under året som kommer.  
 
Det finns ett föreningsrum som 5 stycken i varje förening har tillgång till. 
Styrelsen beslutar att ordförande, socialansvariga, pr-ansvarig och 
ekonomiansvarig får tillgång.   
 

          7.2 Utskotten informerar, muntlig rapport  
 

Information från utbildningsutskottet 
Vanja och Kristofer kommer delta på dekanintervjuerna. 

 
Information från PR-utskottet 
IN-dagen är i slutskedet av planeringsfasen och PR-utskottet har fått i uppgift 
att arrangera och ordna sponsring till en tävling i samband med evenemanget.  
Styrelsen är överens om att et studiebesök ska planeras till hösten. PR-ansvarig 
mailar företag som IoD tidigare vart i kontakt med för att se om intresset finns 
att ta emot oss till hösten.  
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Information från webbansvarig 
Webbansvarig redovisar resultatet av webbenkäten angående förbättringar 
och synpunkter på hemsidan. Styrelsen och webbansvarig tar till sig av 
synpunkterna.  

 
Information från ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig ansvarar över att växla in 20,50 och 1000 kr-sedlar innan 
sommarlovet, då det snart blir ogiltiga. Ekonomiansvarig blir även ansvarig över 
föreningens märken och att ta betalt för dem.  

 
Information från socialansvarig 
Flottraceavgiften på 400 kr ska betalas innan den 10 juni. På generalmötet 
diskuterades ”nollefriden” och det kommer i år att finnas en gemensam regel 
mellan samtliga föreningar, vilken fodrar att det kommer vara nolltolerans. 
Nolltoleransen innefattar även pussar och kanske kramar med fel intentioner.  

 

§ 8 Beslutsärenden 

  

§ 9 Diskussionsärenden 
 
           9.1 Stereon 
 Linus ansvarar över att byta ut föreningens stereo mot en ny på Siba. 

 
           9.2 Förrådet 

Amanda kommer att göra en lista, vilken man kan skriva upp sig på om man vill 
låna något från förrådet. Viktor kommer från och med nu ansvara över 
märkena, vilka inte längre kommer att finnas i förrådet utan i hans ägo. 
  

           9.4 Avslutningsaktivitet 
Styrelsen vill anordna en avslutningsaktivitet efter tentorna i juni.  Blir ett 
senare diskussionsärende. 
 

           9.5  Websidan 
Styrelsen går igenom den reviderade webbsidan och kommer med förslag om 
förändringar. Styrelsen anser att det ska finnas ett flöde på framsidan och att 
fliken nyheter ska tas bort. Webbansvarig önskar att alla som har bilder från 
olika föreningsaktiviteter skickar dem till henne, i syfte att ha dessa på 
webbsidan. En post under styrelsen om vad varje utskott gör ska också läggas 
till.  
 

           9.6 In-dagen tävling 
Förslag till företag som kan sponsra: Coop bergvik, Ikea, Teknikmagasinet, clas 
ohlson. Förslag till tema på tävling: Snyggast bild, motivering, gissa antalet, 
matteuppgift.  
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§ 10 Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 24 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 
 
 
____________________________________ _____________________________________ 

(Namn mötesordförande)  (Namn protokolljusterare)
 


