Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-07-14
Plats: Online via Zoom
Närvarande: Amanda Nygren, Linnéa Söderström, Martin Westerlund, Sara Wiman, Wilma
Högqvist, Marcus Olsson, Amanda Persson, Leila Kafaii, Hanna Jansson, Sebastian Ruud
Tietze
Icke närvarande: Ivo Kuijpers
Närvarande utan rösträtt: Celina Nilsson
___________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 18:16
§ 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 Hanna Jansson
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
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§ 7 Dagordning
7.1 Konstituering av styrelsen
Det behöver göras en formell förklaring i ett protokoll av den nya styrelsen för
verksamhetsåret hösten 2020.
Ordförande – Amanda Nygren
Vice Ordförande – Amanda Persson
Skattmästare – Martin Westerlund
Sekreterare - Linnéa Söderström
Sexmästare – Hanna Jansson
Näringsliv – Sebastian Ruud Tietze
Utbildning - Marcus Olsson
Marknadsföring – Wilma Högqvist
Idrott – Ivo Kuijpers
Ordförande Caps – Sara Wiman
Vice Ordförande Caps – Leila Kafaii
Art Director – Vakant
Linnéa yrkar på att vi kan anta den nya styrelseuppsättningen för verksamhetsåret hösten
2020.
Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Linnéas yrkande.
7.2 KEY använder insyn via KarlEkon
Hur ställer sig styrelsen med om att KEY använder sig av insyn gratis via KarlEkon?
Föregående KEY projektgrupp använde sig av kopiatorn som finns på kontoret och det blev
en hög oönskad kostnad. I år frågar KEY projektgrupp om att använda INSYN för att
framföra sin marknadsföring, då det är gratis för föreningen att använda sig utav. Styrelsen
enas om att det är något som de kan ställa sig bakom.

Postadress

Internet

Bankgiro

Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD

info@karlekon.com
www.karlekon.com

403-5481

Organisations nr

873201–2110

7.3 Ändring av befattningsbeskrivningar
I befattningsbeskrivningarna för både Vice Ordförande och Näringslivsordförande finns det
att vara kontaktperson för KEY dagen. Amanda P önskar nu att göra en ändring i
befattningsbeskrivningarna så att näringsliv är den som är ordinarie kontaktperson.
Amanda P yrkar på att Näringsliv tar över ansvaret för KEY-dagen och att detta ska ingå i
dennes befattningsbeskrivningar utan Vice Ordförande
Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande.
7.4 Befattningsbeskrivning Vice Ordförande
I och med att KEY dagen nu åligger Näringslivsordförande önskar Amanda P att göra ändring
i befattningsbeskrivningarna för Vice Ordförande.
Amanda P yrkar på att ändra befattningsbeskrivningarna för Vice Ordförande.
Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande.
7.5 Kom igång inför hösten
Inför skolstart kommer hösten se lite annorlunda ut från tidigare år. Styrelsen diskuterar inför
skolstart, samt hur samtalen till de nya studenterna läggs upp.
7.6 Introduktionen
Introduktionen kommer se annorlunda ut sen tidigare år. Styrelsen kommer som tidigare ha en
egen station samt de utskotten, tillsammans med sina utskottsordföranden, kommer ha olika
stationer på introduktionen. Generalerna har skickat en preliminär plan till Amanda N om hur
det är tänkt och styrelsen diskuterar om den dagen med aktiviteten.
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7.7 40-årsjubileum bidrag
Projektledarna för jubileet önskar att veta om KarlEkon går in med bidrag till eventet. Det är
inför deras budget och för ansökan till projektstöd av S.E.R.O. Styrelsen diskuterar angående
pengarnas användningsområde.
Hanna yrkar på att KarlEkon går in med 5000: - till 40 års jubileet.
Styrelsen går till beslut att bifalla Hannas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Hannas yrkande.
7.8 Höstens studiecirklar
Fysiska studiecirklar i dessa tider kommer vara lite svårt att genomföras då mycket av
studierna kommer vara på distans till en början. Marcus har börjat fundera på ett alternativ till
de fysiska och tar upp det med resterande styrelse om det går att göra en studiecirkel via
Zoom och att bjuda med samarbetspartners.
7.9 Inköp av utskottströjor C.A.P.S.
Då det har tillkommit nya utskottsmedlemmar så ska det köpas in för en kostnad för 398kr
styck, tröjorna kommer bekostas av utskottsmedlemmarna men KarlEkon kommer stå för
kostnaden tills det att tröjorna är betalda.
Leila yrkar på att köpa in 4 stycken utskottströjor för 1592 kronor som sedan betalas tillbaka
av utskottet.
Styrelsen går till beslut att bifalla Leilas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Leilas yrkande.
§ 8 Övriga punkter

§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
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§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Eget fika
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 21. 08

____________________ ____________________ ____________________
Amanda Nygren

Linnéa Söderström

Hanna Jansson

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson
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