
   
   

 

 

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-02-18 

Plats: C.A.P.S. 

Närvarande: Alice Lundgren, Amanda Nygren, Arvid Häller, Ella Söderberg, Linnéa 

Söderström, Ivo Kuijpers, Karolina Skytt, Martin Westerlund, Oliver Perttunen, Sara Wiman, 

Wilma Högqvist, Marcus Olsson. 

Icke närvarande:  

Närvarande utan rösträtt: Anton Berg, Simon Eklund, Leo Aakerlund och Gabriel Ekholm 

Lavebratt, Marcus Wennerholm, Sandra Hane, Ludwig Ziegler, Melody Ghorashi, Sara 

Eriksson, Marlene Blume Garcia och Sebastian Ruud Tieze, Wilma Juliusson, Julia Bertils, 

Jack Norrena 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 17:24 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Amanda Nygren. 

 

§ 3 Val av sekreterare  

Till sekreterare valdes Linnéa Söderström. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Marcus Olsson. 

 

§ 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. 



   
   

 

 

 

§ 8 Dagordning 

8.1 Nytt konstaterande av styrelsen 

Det behövs göras en ny formell förklaring i ett protokoll av den nya styrelsen för 

verksamhetsåret våren 2020, då den tidigare vakantsatta platsen Ordförande Utbildning är nu 

tillsatt.  

Ordförande: Amanda Nygren 

Vice Ordförande: Alice Lundgren 

Skattmästare: Martin Westerlund 

Sekreterare: Linnéa Söderström 

Art Director: Oliver Perttunen 

Ordförande Näringsliv: Karolina Skytt 

Ordförande Utbildning: Marcus Olsson 

Ordförande Marknadsföring: Wilma Högqvist 

Ordförande Idrott: Ivo Kujipers 

Ordförande Sexmästeriet: Ella Söderberg 

Ordförande C.A.P.S: Sara Wiman 

Vice Ordförande C.A.P.S: Arvid Häller 

Linnéa yrkar på att vi kan anta den nya styrelseuppsättningen för verksamhetsåret åren 2020. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Linnéas yrkande.  

 

8.2 Inval av utskott Idrott (Ivo) 

Ivo har haft intervjuer till sitt utskott och har med sig de sökande som han vill välja att ha med 

i sitt utskott.  

Ivo yrkar på att välja in Anton Berg, Simon Eklund, Leo Aakerlund och Gabriel Ekholm 

Lavebratt till idrottsutskottet verksamhetsåret 2020.  

Styrelsen går till beslut att bifalla Ivos yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Ivos yrkande. 



   
   

 

 

 

Anton Berg, Simon Eklund, Leo Aakerlund och Gabriel Ekholm Lavebratt justeras ut 17.30 

 

8.3 Inval av utskott Marknadsföring (Wilma) 

Wilma har haft intervjuer till sitt utskott och har med sig de sökande som hon vill välja att ha 

med i sitt utskott.  

 

Wilma yrkar på att välja in Ludwig Ziegler och Melody Ghorashi till 

marknadsföringsutskottet året 2020.   

Styrelsen går till beslut att bifalla Wilmas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Wilmas yrkande. 

 

Ludwig Ziegler justeras ut 17.40 

 

8.4 Inval utskott Utbildning (Marcus)  

Marcus har haft intervjuer till sitt utskott och har med sig de sökande som han vill välja att ha 

med i sitt utskott.  

 

Marcus yrkar på att välja in Sandra Hane och Marcus Wennerholm till utbildningsutskottet 

året 2020.   

Styrelsen går till beslut att bifalla Marcus’ yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Marcus’ yrkande. 

 

Sandra Hane och Marcus Wennerholm justeras ut 17.48 

 

8.5 Inval utskott Näringsliv (Karolina)  

Karolina har haft intervjuer till sitt utskott och har med sig de sökande som hon vill välja att 

ha med i sitt utskott.  

 

Karolina yrkar på att välja in Marlene Blume Garcia och Sebastian Ruud Tieze till 

utbildningsutskottet  



   
   

 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Karolinas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Karolinas yrkande. 

 

Marlene Blume Garcia justeras ut 17.56 

 

8.6 Godkännande av budget till deltävlingen SM i ekonomi (Alice) 

Budgeten för deltävlingen SM i ekonomi ska godkännas av styrelsen. Projektledarna är med 

och presenterar den för styrelsen. 

 

Alice yrkar på att godkänna budgeten för deltävlingen SM i ekonomi 2020. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Alices yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Alices yrkande 

 

Melody Ghorashi och Sara Eriksson justeras ut 18.13 

 

8.7 Utvärdering Introduktionen (Alice) 

Generalerna för introduktionen är på besök för att göra en utvärdering av introduktionen 

VT20. Styrelsen ser över budgetutfallet och utvärderingsenheten samt går genom dag för dag 

vad som varit bra samt mindre bra.  

Ella berättar även om hur vårens NollePhest även har fungerat.  

 

Wilma Juliusson och Julia Bertils justeras ut 18.51 

Mötet ajourneras 18.51 

Mötet återupptas 19.01 

 

8.8 Företagskortet till Kontaktmanna (Amanda) 

Styrelsen diskuterar ett återköp med företagskortet i samband med Kontaktmanna 

konferensen som behöver ske fredagen 21/2. Då KarlEkons policy säger att endast KarlEkons 

styrelse får använda företagskortet så går diskussionen om hur returen ska gå till och i och 

med att styrelsen inte har möjlighet att lämna konferensen önskar projektgruppen att få 

tillgång till företagskortet för att få göra det återköpet. Amanda och Jack Norrena skriver 



   
   

 

 

tillsammans ett kontrakt gällande ansvar. 

 

Amanda yrkar på att låna ut företagskortet till Jack Norrena, projektgrupp i Kontaktmanna 

konferensen, under fredagen (21/2) för ett återköp under samband med Kontaktmanna 

konferensen.  

Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande 

 

Jack Norrena och Sebastian Ruud Tieze justeras ut 19.16 

 

8.9 Inför Kontaktmanna konferensen (Amanda) 

Styrelsen diskuterar förväntningar, packning och lite frågor som uppkommit.  

 

8.10 Bonsai Campus (Wilma) 

Wilma och Martin har haft möte med Bonsai Campus och tar upp det med resten av styrelsen. 

Appen är idag i bruk och kommer användas flitigt i framtida event och KarlEkons 

marknadsföring.  

 

8.11 JPRO (Amanda) 

Projektledare för JPRO har frågat om KarlEkon vill vara med på eventet och ställa ut en 

monter. Styrelsen diskuterar detta och återkommer till frågan vid nästa styrelsemöte.  

 

8.12 Medlemslista C.A.P.S (Arvid och Sara) 

Arvid och Sara har undersökt om det finns ett sätt att C.A.P.S kan ha en egen medlemslista 

som följer GDPR. 

Arvid yrkar på att punkt 8.12 bordläggs till ett senare tillfälle.  

Styrelsen går till beslut att bifalla Arvids yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Arvids yrkande.  

 



   
   

 

 

 

 

8.13 Subvention av biljetten för NollePhestens DJ (Ella) 

Vid tidigare NollePhester har KarlEkon subventionerat DJ:ns biljett. 

 

Ella yrkar på att subventionera Axel Larssons biljett från NollePhesten VT20 på 300kr 

Styrelsen går till beslut att bifalla Ellas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Ellas yrkande. 

 

8.14 Uppdatering C.A.P.S (Sara) 

Sara kommer med en uppdatering och informerar styrelsen om vad det finns för möjligheter 

till en lösning på det mycket tråkiga problem som idag finns.  

 

 

§ 9 Övriga punkter 

 

 

 

 

  



   
   

 

 

§ 10 Nästa möte 

 

Fikaansvarig: Alice 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 20.47 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Amanda Nygren  Linnéa Söderström Marcus Olsson  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


