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§1

17-02-15

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

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Philip väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 18, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning
6.1

Beerpongsittning
Sista anmälningsdag är den 9 december. Lovisa ansvarar över inköp av diverse
tilltugg. Styrelsen ansvarar över att lokalen är städad innan kl 16.00 på söndag.

6.4

IN-dagen
Föreningen tjänade 23600 kr under IN-dagen. Ordförande ansvarar över att
undersöka vad föreningen vill göra med pengarna. Styrelsens egna förslag i
dagsläget är; Gustavsvik bad, paintball, laserdoom.
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§7

17-02-15

Infomöte angående årsmötet
Preliminärt datum för infomötet är den 25 januari.

Information
7.1

7.2

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Karlstads universitet ska anställa en ny rektor och vill ha studenternas hjälp i
urvalsprocessen. Sista anmälningsdag är 9 december.
Är man intresserad av att boka gläntan gör man detta genom kåren.
Universitetets kommunikationsavdelning med Joakim Gustafsson i spetsen har
startat en kampanj i syfte att motivera studenter. En välkänd artist kommer att
göra om en av sina största hits till en ballad och låta Karlstads universitet ha
ensamrätt på låten den första veckan. Kändisar kommer att skicka in korta
videoklipp med peptalks. Universitetets nya slogan är ” Make Your Mark”.
Kåren kampanjar också för studenternas rättigheter rörande problem med
utbildning mm.
Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Ingen ny information.
Information från PR-utskottet
Ingen ny information.
Information från webbansvarig
13000 stycken besök på hemsidan i år!
Protokoll ska nu på begäran av webbansvarig skickas via mail istället för
Facebook.
Information från ekonomiansvarig
Ingen ny information
Information från socialansvarig
Ingen ny information.

§8

Beslutsärenden
8.1

Kostnad för Decembersittning
Föreningen röstar i enighet att Decembersittningen den 10 november ska kosta
20 kr.
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§9

Diskussionsärenden

9.1

Årsmöte
Årsmötet planeras preliminärt till tisdag den31 januari.Varje styrelsemedlem
ansvarar över att ett överlämningsdokumentkomponeras. Ordförande skickar
ut en mall som kan fungera som en grund för dokumentet. Verksamhetsplanen
som varje styrelsemedlem skrev i början av förra året kan också diskuteras.

9.2

Styrelsekläder
Vanja kollar upp kläder och märke!

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemötehålls den 23januari 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
____________________________________

_____________________________________

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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