Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2021-01-26
Plats: ZOOM
Närvarande: Johannes Dahlberg, Amanda Persson, Celina Nilsson, Gabriel Lavebratt,
Sebastian Ruud Tietze, Mathilda Nedéus, Leila Kafaii.
Icke närvarande: Hanna Jansson, Oscar Karlsson
Närvarande utan rösträtt:
___________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Johannes Dahlberg, förklarar mötet öppnat kl. 17:20.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Johannes Dahlberg.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Amanda Persson.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Gabriel Lavebratt.
§ 5 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 6 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 7 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
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§ 8 Dagordning
Hanna Jansson justeras in 17.25.
8.1 Verksamhetsplan 2021 (Johannes)
Johannes visar ett utkast på verksamhetsplanen för 2021 för att resterande styrelsemedlemmar
ska komma med åsikter och se om det är något styrelsen vill ändra.
Oscar Karlsson justeras in 17.35.
8.2 Kontrakt PwC (Sebastian)
PwC har skickat ett utkast för kontrakt 2021. Sebastian undrar hur vi ser på kontraktet och om
det är något vi funderar på eller vill ändra innan det ska godkännas hos PwC. Ett yrkande görs
när PwC godkänt kontraktet.
8.3 Aspia (Sebastian)
Sebastian informerar om att Aspia meddelat att dem ser över sina samarbeten med universitet
och studentföreningar och att Aspia för tillfället inte kommer skriva om deras kontrakt. Han
menar vidare att det däremot inte behöver betyda att dem inte kommer skriva om sitt kontrakt
men kontakten mellan Aspia och oss har varit svag på grund av detta. Diskuterar huruvida vi
ska ta bort deras logga från hemsidan.
Sebastian tror dock att Aspia kommer vilja skriva ett nytt avtal men detta senare i vår. Vidare
undrar Sebastian vad styrelsen tycker, om vi ska pausa eller avsluta vårt samarbete nu direkt
eller vänta tills vi får ett tydligare svar.
Styrelsen kommer fram till att ha kvar Aspias logga på hemsidan och där den är synlig. Vi
kom fram till att Aspia har fram till April på sig att komma fram till ifall dom vill förlänga
kontraktet med oss eller inte. Om Aspia väljer att inte förlänga kontraktet kommer vi ta bort
deras logga på våra sociala medier.

Postadress

Internet

Bankgiro

Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD

info@karlekon.com
www.karlekon.com

403-5481

Organisationsnr

873201–2110

8.4 Photoshoplicens (Mathilda)
Mathilda har tillsammans med sitt utskott kollat på det olika alternativ som finns och dem har
tillsammans kommit fram till det bästa paketet som inkludera Photoshop och Illustrator.
Photoshoplicensen är ett program och kan användas av två datorer.
Mathilda yrkar på att vi ska köpa en photoshoplicens för 2329 kr som kommer gälla i ett års
tid.
Styrelsen går till beslut att bifalla Mathilda yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Mathilda yrkande.
8.5 Budget 2021 (Celina)
Celina visar ett utkast på budgeten för 2021 för att resterande styrelsemedlemmar ska komma
med åsikter och se om det är något styrelsen vill ändra.
§ 9 Övriga punkter
§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Eget ansvar.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Johannes Dahlberg, avslutar mötet kl. 19.02
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