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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-03-04 

Plats: C.A.P.S 

Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma 

Palmborn, Hasen Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och 

Jack Norrena.  

Icke närvarande:  

Närvarande utan rösträtt:  

 

a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.17:31. 

b) Till justeringsperson valdes Jack Norrena. 

c) Fastställande av dagordningen. 

d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. 

 

1. Föregående protokoll 

1. Rutiner företagskort (Anna) 

Användning av kortet skall redovisas på en kortblankett som Philip utformar, där en 

tydlig avsiktsförklaring och den estimerade kostnaden skall framgå. Denna blankett 

skall sedan skickas till skattmästaren för granskning senast 2 dagar innan kvittering av 

kort. När köpet sedan är genomfört och kortet har återlämnats, ska samtliga kvitton 

häftas på kortblanketten och därefter lämnas in till skattmästaren. Belopp under 1000 

kronor behöver inte presenteras för styrelsen medan belopp över 1000 kronor måste 

godkännas av styrelsen. Punkten är färdigbehandlad. 

 

2. Dagordning 

1. Frida från Folkuniversitetet på besök (Rebecca) 

Frida från folkuniversitetet är sjuk och kunde inte närvara på mötet. Styrelsen ska 

fundera till nästa möte vart de insamlade pengarna ska gå. 

 

Rebecca yrkar på att bordlägga punkten till nästa möte. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande. 

 

2. Motioner (Rebecca) 

KarlEkon har fått in två motioner som styrelsen går igenom samt skriver ett 

motionssvar till. Styrelsen anser att motion 2019:01 är bra men är tidskrävande och 

ingenting som är nödvändigt att ha med i stadgarna. Styrelsen har sedan årsskiftet 

målsättning att stå oftare i Aulan samt Gläntan för att bjuda på kaffe och träffa 

medlemmar.  

 

Jack yrkar på att styrelsen avslår motion 2019:01, både attsats 1 och 2.  

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Jacks yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Jacks yrkande. 

 

Styrelsen ser positivt på motion 2019:02 om ett mer hållbart KarlEkon och tycker att 

föreningen ska sträva efter detta. Dock är detta ingenting som styrelsen anser behöver 



   
   

 

 
Postadress Internet Bankgiro Organisations nr 

Universitetsgatan 2 info@karlekon.com 403-5481 873201–2110 
651 88  KARLSTAD www.karlekon.com 

 

stå med i stadgarna, utan det är upp till varje styrelse att själva sträva efter detta. 

 

Rebecca yrkar på att styrelsen avslår motion 2019:02 och alla dess attsatser.  

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande. 

 

3. Propositioner (Rebecca) 

Styrelsen går igenom det sista med propositioner och ska även rösta in dem som ska 

framföras på extrastämman den 20 mars.  

 

Rebecca yrkar på att rösta in propositioner 2018:12, 2018:14, 2018:15 och 2018:16 i 

klump. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.  

 

4. Marknadsföringsmall (Hasen) 

Hasen har skapat en mall med information om hur utkasten till 

marknadsföringsansvarig ska se ut. Målet är att alla styrelsemedlemmar ska följa 

denna när de skickar till Hasen vad de vill ska marknadsföras.  

 

5. Datum för fotografering och filmning (Hasen) 

Eftersom vädret har blivit bättre ska styrelsen ta nya kort till hemsidan. Samtidigt som 

hela styrelsen tar kort ska den hälft som avgår i slutet av denna termin filma varsin 

video som ska inspirera medlemmar att söka till posten. Datum för detta är 14 mars. 

 

6. Projektledare KEY-dagen (Rebecca) 

Under andra ansökningsperioden har det inkommit två ansökningar till projektledare 

för KEY 2019. De som ansökt är Jack Norrena och Linnéa Johansson, de sökande 

presenterar sina ambitioner med projektet och styrelsen får chans att ställa frågor. 

Jack Norrena och Linnéa Johansson avsäger sig sin rösträtt. De sökande får lämna 

rummet och styrelsen för en diskussion. 

 

Rebecca yrkar på att rösta in Linnéa Johansson och Jack Norrena till projektledare för 

KEY-dagen 2019. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande. 

 

Mötet ajourneras till 18:55. 

Mötet återupptas 18:54. 

 

7. Kår under handelshögskolan (Rebecca) 

Rebecca tar upp diskussionen om en eventuell kår under handelshögskolan utöver den 

som finns för Karlstad Universitet. Styrelsen är överens om att detta är bra och 

Rebecca ska ta kontakt med övriga föreningar på handelshögskolan innan KarlEkon 
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går vidare med detta.  

 

3. Övrigt 

 

4. Veckouppdatering 

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget. 

 

5. Nästa möte  

Måndag 11/3 klockan 16:15, plats återkommer. 

 

6. Fika  

Axel Larsson 

 

7. Mötet avslutas 

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 20:09. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Anna Marble  Louise Enoksson Jack Norrena 

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


