Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-02-03
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Alice Lundgren, Amanda Nygren, Arvid Häller, Ella Söderberg, Ivo Kuijpers,
Karolina Skytt, Martin Westerlund, Oliver Perttunen, Sara Wiman, Wilma Högqvist.
Icke närvarande: Linnéa Söderström
Närvarande utan rösträtt: Melody Ghorashi, Sara Eriksson, Rebecca Lennartz, Emma
Palmborn, Evelina Näsen och Emelie Åhlström

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 17:33

§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Amanda Nygren.

§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Alice Lundgren

§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Ivo Kuijpers

§ 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 Projektgrupp SM i Ekonomi (Alice)
Projektledarna för SM i ekonomi vill rösta in en projektgrupp. De sökande, Emelie och
Evelina, presenterar sig själva för styrelsen och varför de sökt till projektgruppen. Styrelsen
ställer frågor till de sökande och därefter lämnas dessa rummet när styrelsen diskuterar
ansökningarna tillsammans med projektledarna Melody och Sara.

Alice yrkar på att rösta in Evelina Näsen och Emelie Åhlström till projektgruppen för SM i
ekonomi.

Styrelsen går till beslut att bifalla Alice yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Melody Ghorashi, Sara Eriksson, Evelina Näsen och Emelie Åhlström justeras ut kl. 17.47.

8.2 Besök av projektledarna för Kontaktmannakonferensen (Amanda)
Projektledarna för k-manna uppdaterar styrelsen om budgeten och pratar om sina egna samt
styrelsens förväntningar inför konferensen.

Rebecca Lennartz och Emma Palmborn justeras ut kl. 18.32.

Mötet ajourneras kl. 18.24.
Mötet återupptas kl. 18.34.

8.3 Inköp av fika till KarlEkons event och extrainsatta föreningsstämma (Karolina)
Karolina tar upp inköp av fika till KarlEkons event och den extrainsatta föreningsstämman.
För att slippa åka till affären flera gånger fram och tillbaka vill vi utöka det lilla fikaförrådet.

Karolina yrkar på att köpa in fika till KarlEkons event för 1542 kr.
Styrelsen går till beslut att bifalla Karolinas yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Karolinas yrkande.

8.4 Störningar på C.A.P.S. (Sara)
Sara tar upp problem som uppstått angående störning på KarlEkons studentpub C.A.P.S.

8.5 Extrainsatt föreningsstämma (Amanda)
Amanda går igenom information inför KarlEkons extrainsatta föreningsstämma och ser till att
styrelsen är förberedd på allt som ska gås igenom under denna.

8.6 Utvärdering av Åreresan (Alice)
Alice presenterar utfallet av budgeten till Åreresan som varit och styrelsen utvärderar
projektet tillsammans. Det beslutas att vinsten som blev ska swishas tillbaka till resenärerna.

§ 9 Övriga punkter

§ 10 Nästa möte
Tisdag 18/2 kl. 16.15.
Fikaansvarig: Wilma Högqvist

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 20.10
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