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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-02-04 

Plats: CAPS 

Närvarande: Anna Marble, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma Palmborn, Hasen Hafid, 

Linnéa Johansson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.  

Icke närvarande: Oskar Lysér, Axel Larsson och Rebecca Lennartz. 

Närvarande utan rösträtt:  

 

a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.17:25 

b) Till justeringsperson valdes Jack Norrena. 

c) Fastställande av dagordningen. 

d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. 

 

1. Föregående protokoll 

1. Enskilda och gemensamma mål (Anna). 

Anna har fått inskickat alla styrelsemedlemmars mål och sammanställt dem. Anna 

berättar några om de gemensamma målen som styrelsen har.  

 

2. Dagordning 

1. Hantering av alkohol under nollning (Anna). 

Anna var på möte med Kåren som vill att vi tar upp hur vi ställer oss kring nollesaft. 

Det har tydligen uppstått en del missförstånd kring vår hantering av nollesaft av 

blivande studenter.  

 

Anna yrkar på att styrelsen ska föra en sluten diskussion. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.  

 

Diskussionen öppnas upp. 

 

2. Månadsrapport (Philip). 

Philip uppdaterar om hur januari månad varit ekonomiskt. Januari månad har gått bra.  

 

3. Bonsai (Philip). 

Styrelsen pratar om hur vi ska implementera vårt nya kommunikationsmedel Bonsai 

Campus till medlemmarna och dess framtidsplaner. Styrelsen är överens om att 

applikationen måste komma igång och börja nå ut samt användas av medlemmarna. 

Styrelsen ska hjälpas åt med Bonsai för tillfället men Hasen ska ha det övergripande 

ansvaret i väntan på ett marknadsföringsutskott.  

 

 

3. Övrigt 

Linnea har fått ett mejl från ett företag från Stenströms som är ett företag som säljer 

lite mer exklusiva kläder såsom skjortor, blusar osv. Stenströms vill ingå ett samarbete 

med oss där de kan erbjuda KarlEkon kläder till utlottning, samarbeta i samband med 

sittningar eller middagar och att de kan komma hit för att ha mingelkvällar där de 
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bjuder på tilltugg medan de visar upp sin kollektion. 

 

4. Veckouppdatering 

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

 

5. Nästa möte  

Tisdag 12/2, 16:15 på C.A.P.S. 

 

6. Fika  

Nora Gustafsson 

 

7. Mötet avslutas 

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:37. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Anna Marble  Louise Enoksson Jack Norrena  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


