Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-05-20
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: Martin Westerlund, Arvid Häller, Karolina Skytt, Ella Söderberg,
Oliver Perttunen och Alice Lundgren.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:16.
§ 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 Hasen Hafid.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
1. Köpa in högtalare (Emma)
Det är dags att bestämma om KarlEkon ska köpa in högtalare till föreningens evenemang.
Många medlemmar anser att det är av stor medlemsnytta att ha utan att medlemmar själva ska
behöva bistå med sina privata högtalare. Diskussionen angående förvaring tas upp också då
det råder brist på förvaringsutrymme i föreningen. Styrelsen ser ett stort behov av ett till
förråd. Om högtalare ska köpas in behövs en medlemspolicy skrivas hur hantering av
högtalarna ska ske och om olyckan ska vara framme.
Rebecca Lennartz justeras ut 16:30.
Rebecca Lennartz justeras in 16:32.
Emma yrkar på att KarlEkon köper in 4 stycken högtalare för max 6500 kronor.
Öppen votering fastställs.
Beslut: Emmas yrkande avslås.
§ 7 Dagordning
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1. Utvärdering SM (Rebecca)
Under helgen har styrelsen tillsammans med några engagerade medlemmar varit i Göteborg
på SM i ekonomi. Styrelsen gör en gemensam utvärdering av hela konferensen.
Philip Jansson justeras in 17:31.
2. Städa kontoret (Louise)
Innan sommaren tycker Louise att kontoret ska städas av styrelsen så det är fint inför
höstterminens start. Det kommer även på tal att det ska köpas in fler förvaringshyllor till
kontoret så allt från golvet kommer upp på hyllor. Louise ska se över datum som kan passa
innan sommaren.
§ 8 Övriga punkter
Nora tar upp frågan om KarlEkon ska eventuellt införskaffa sig en bil som kan användas inom
föreningen till och från grossisten och liknande.
Oskar frågar övriga i styrelsen om en LinkedIn föreläsning för medlemmar tillsammans med
JFK är av intresse. Även om föreläsning om finans eller aktier är av intresse. Styrelsen tycker
båda idéer är bra och Oskar ska kolla vidare på detta.
§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 10 Nästa möte
Måndag 27/5, klockan 16:15.
Fikaansvarig: Jack Norrena
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:00.
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