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§ 1 Öppnande 

Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg 
 

Närvarande 
 

Linus Calles 
Kristofer Löfvenberg 
Victor Wetterlind 
Philip Isberg 
Douglas Karlsson 
Lovisa Svensson 
Amanda Svensson 

§ 2 Sekreterare 

Linus Calles 

§ 3 Protokolljusterare 

   Lovisa 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 IN-dagen 
Amanda har lyckats övertyga teknikkonsulten WSP att deltaga i årets mässa. 
IN-dagsmöte (lunchmöte) för styrelsen den 7 november.  
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§ 7 Information 

7.1 Ordföranden informerar, muntlig rapport 

Jan-Erik Odhe och Lasse Jacobsson söker folk som kan ställa upp på Lean-labb 
den 11 november. Anmälan sker till Jan-Erik och lunchkupong erhålles vid 
deltagande.  
 
Inför nästa läsår kommer det införas tre spärrkurser istället för tidigare två. 
Dessa är följande: Maskinelement (60hp), IPU (90hp) och Examensarbete 
(112.5hp).  
 
En IoD och maskinkväll planeras för ettorna och preliminärt datum är den 17 
november.  
 

7.2 Utskotten informerar, muntlig rapport  
 

Information från utbildningsutskottet 
Föreningar kan annonsera i insyn för 100kr. Inom kort sökes 
studentrepresentanter till att granska kursplaner.   

   
Information från PR-utskottet 
Vecka 44 kommer alla kvarvarande företag delas upp på alla föreningar, så det 
blir först till kvarn. Unionen och Academic Work kommer att delta i årets IN-
dagsmässa och pengarna som kommer in från dem kommer att delas lika till 
alla föreningar, inklusive Formula Student.  
 
Information från webbansvarig 
Plansch till anslagstavlan i 21:ans entré finns uppe inom kort.   
 
Information från ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig kollar upp huruvida ideella föreningar får göra vinster eller ej. 
 
Information från socialansvarig 
Ett nollningsmöte med kåren anordnades i syfte att reflektera över årets 
nollning. Slutsatsen är att den överlag genomfördes bra, med undantag för det 
stora alkoholintaget. Kåren vill nu därför försöka fasa ut nollevinet. Styrelsen 
ser både problem och fördelar med detta. Det är svårt att ha en uppfattning 
om hur mycket man dricker när det gäller nollevin. Men det är dock också 
förhållandevis dyrt om man ska över till t.ex. öl/cider.  

 

§ 8 Beslutsärenden 
 

§ 9 Diskussionsärenden 
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          9.1 Tacksittning 
Tacksittningen den 10 november på nöjesfabriken uppfattas i nuläget som dyr, 
ca 230 kr för tvårätters samt extra för utklädnad. Styrelsen tycker det är rimligt 
att bidra med ca 50 kr per person från föreningens kassa. Ekonomiansvarig 
tittar närmare på föreningens ekonomi och återkommer. En undersökning 
skickas ut via Facebook för att se vilka matalternativ som önskas. Lovisa delar 
styrelsens synpunkter med Petter eller Ludwig i åk 1.    

 
          9.2 Föreningsmässan 

Föreningsmässa tisdag den 1 november kl 10.00-14.00. Förste man på plats tar 
med grejer. Vanja skriver ut prislappar.  IDIOT-märket kostar 25 kr. Roll up står i 
förrådet. Följande bemanningsschema gäller: 

Amanda och Victor  10.00-11.00 
  Lovisa och Kristoffer   11.00-12.00 

  Vanja och Emelie R  12.00-14.00 
 

          9.3 Byxpåtagning 
Datumet för byxpåtagningen är preliminärt satt till söndag den 20 november. 
Föreningen saknar strykmärken, men det kan troligtvis införskaffas på 
tryckeriet. Färg, fika, strykjärn, strykbräda mm ansvarar styrelsen för.  

 
          9.4 Decembersittning.  

En decembersittning ska hållas den 10 december i Mathias Langers hus på 
Campus. Styrelsen planerar den vid senare tillfälle. 

 
 

§ 10Nästa föreningsstyrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls den 10 november 12.15.  

§ 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)
 


