Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-04-15
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:

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:17.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Anna Marble.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Louise Enoksson.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Oskar Lysér.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
1. Terminens KarlEkonit (Anna)
På vårstämman ska en Terminens KarlEkonit och medlemmar har fått chans att nominera
personer som de tycker förtjänar denna utmärkelse. Utifrån nomineringarna väljer styrelsen
vem som ska få denna utmärkelse.
Jack yrkar på att utse Erik Eivarsson till Terminens KarlEkonit för VT19.
Styrelsen går till beslut att bifalla Jacks yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Jacks yrkande.
2. Sponsring till Handelshögskolan Examensbal (Anna)
Varje år brukar de olika föreningarna sponsra Handelshögskolans examensbal med en summa
utifrån föreningens storlek. Styrelsen behöver bestämma vilken summa KarlEkon ska sponsra
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med. Styrelsen diskuterar vilken summa som de tycker är lämplig och som matchar övriga
studentföreningars sponsring i förhållande i storlek. Styrelsen vill innan beslut veta vart
pengarna ska gå, därför ska Anna ska prata med Handelshögskolan om detta.
Emma Palmborn och Rebecca Lennartz justeras in 16:24.
Anna yrkar på att sponsra Handelshögskolans Examensbal 2019 med upp till 7000 kronor.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
3. Information gällande artikel 13 samt artikel 11 som röstades in av EU (Hasen)
Eftersom dessa två artiklar röstades in av EU parlamentet för ett par veckor sedan informerar
Hasen hur KarlEkon ska förhålla sig till det i våra sociala medier. KarlEkon kommer i
framtiden behöva vara mer försiktiga i framtiden med vilka typer av bilder, musik och videor
som publiceras i medier.
4. Genomgång av den tillgängliga grafiska manualen samt presentation av en ny grafisk
manual (Hasen)
Hasen har arbetat på en ny grafisk manual som han presenterar för styrelsen. Hasen har även
en genomgång av den tillgängliga grafiska manualen. Hasen ska till nästa möte färdigställa
den grafiska manualen så den kan röstas igenom.
5. Motion (Rebecca)
Till vårstämman har en motion kommit in angående styrelsens mandatperiod. Styrelsen lyfter
därför en diskussion och röstar fram ett motionssvar.
Mötet ajourneras 17:37.
Mötet återupptas 17:49.
Jack yrkar på att avslå motion 2019:03.
Anna på att bordlägga punkt 5, motion 2019:03, till nästa möte.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
§ 8 Övriga frågor
§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
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§ 10 Nästa möte
Tisdag den 16 april, klockan 17:00.
Fikaansvarig: Linnéa Johansson.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:42.

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Louise Enoksson
Oskar Lysér
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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