Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-11-11
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Anna Marble, Louise Enoksson, Hasen Hafid, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora
Gustafsson, Alice Lundgren, Martin Westerlund, Arvid Häller, Oliver Perttunen, Karolina
Skytt, Ella Söderberg.
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt: Fanny Leiding och Alva Andersson.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:15.
§ 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 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
1. Generalerna på besök (Alice)
Generalerna, Fanny Leiding och Alva Andersson, har sammanställt alla nollor och faddrars
svar på enkäten angående introduktionen HT19. De delar med sig av deras utvärdering till
styrelsen. Generellt så är både nollor och faddrar nöjda med de två veckorna, generalerna vill
påpeka att göra Flottracet mer uppstyrd. Att byta plats på ärtor och punsch dagen var
uppskattat. Utöver utvärderingen presenterar de den slutgiltiga budgeten, det fastställda
resultatet överensstämde någorlunda med den planerade budgeten.
Mötet ajourneras 17:12.
Mötet återupptas 17:15.
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Fanny Leiding och Alva Andersson justeras ut 17:22.
2. Hedersmedlem (Anna)
Varje år utser KarlEkon en hedersmedlem som gjort något extra för KarlEkon under sin
studietid/tid som medlem. En person som utmärkt sig för att vara en eldsjäl för föreningen.
Styrelsen ska utse för att sedan på årsmötet presentera hedersmedlemmen för året 2019.
Anna yrkar på att välja Rickard Beergrehn till Hedersmedlem 2019.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
3. Krisplan (Louise)
Att ha en utarbetad krisplan är extremt viktig att ha om/när sådana situationer uppstår. I vår
påbörjade Emma en som aldrig blev klar så Louise har tagit över arbetet.
4. Köpa in personaltröjor till C.A.P.S (Arvid)
En del av personalen tar med sig tröjor hem utan att lämna tillbaka dessa, C.A.P.S vill därför
köpa in 22st nya tröjor för 112,5kr/styck samt frakt 135 kr. Totalkostnad 2600kr ink moms.
Arvid yrkar på att C.A.P.S köpa in nya personaltröjor till CAPS för 2600kr.
Styrelsen går till beslut att bifalla Arvids yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Arvids yrkande.
5. Köpa in märken till jubileumsfesten (Arvid)
På jubileumsfesten vill C.A.P.S dela ut märken till de besökande gästerna. Dessa kostar 1815
kronor totalt inklusive moms och frakten är inräknat.
Arvid yrkar på att få köpa in 100 märken till C.A.P.S jubileumsfest för 1815kronor.
Styrelsen går till beslut att bifalla Arvids yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Arvids yrkande.
6. KarlEkons sponsring till Kontaktmannakonferensen 2020 (Louise)
Louise lyfter diskussionen om sponsring till Kontaktmannakonferensen 2020. Konferenser är
oerhört viktiga för alla medlemsföreningar och med tanke på att KarlEkon inte anordnar dessa
allt för ofta är vikten av en bra konferens stor. Konferensen är ett bra tillfälle till att visa upp
Karlstad, skolan och ge en bra bild av vår förening. Styrelsen är överens att om möjligheten,
rent ekonomiskt tillåter, så kan KarlEkon betala en större summa till
Kontaktmannakonferensen 2020. Anna ska prata med projektledarna och informera att
projektet troligtvis kommer få mer i bidrag innan en budget röstas igenom.
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7. Terminens KarlEkonit (Anna)
Varje termin utser styrelsen en medlem som varit aktiv och bidragit stort till föreningen på
diverse sätt. Styrelsen har tagit emot förslag från medlemmar och diskuterar.
Anna yrkar på att välja Emma Reuther Luthander till terminens KarlEkonit höstterminen
2019.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
Mötet ajourneras 18:18.
Mötet återupptas 18:23.
8. Stadgar och eventuella propositioner (Louise)
Styrelsen förbereder sig inför årsstämman genom att gå igenom föreningar stadgar och
propositioner.
Mötet ajourneras 19:13.
Mötet återupptas 19:21.
§ 9 Övriga punkter
§ 10 Nästa möte
Tisdag 19/11, klockan 16:15 på C.A.P.S.
Fikaansvarig: Oliver Perttunen.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 20:31.

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Louise Enoksson
Hasen Hafid
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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