Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-02-25
Plats: Grant Thorntorn
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: Alice Lundgren, David Olsson, Oliver Perttunen, Fanny Leiding,
Alva Andersson, Amos Friedman och Carl Allerth.
a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.16:15.
b) Till justeringsperson valdes Linnéa Johansson.
c) Fastställande av dagordningen.
d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.
1. Föregående protokoll
1. Rutiner företagskort (Anna)
Anna yrkar på att bordlägga punkt 1 på föregående protokoll, rutiner företagskort, till
nästa möte.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
2. Propositioner (Rebecca)
Rebecca yrkar på att flytta punkt 2 i föregående protokoll, propositioner, till punkt 12
på dagordningen.
Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.
2. Dagordning
1. SM i ekonomi (Oskar)
Projektledarna för deltävlingen i SM i ekonomi, Alice Lundgren och David Olsson,
uppdaterar om hur det går. Projektledarna ligger lite efter schemat men tror att det
kommer lösa sig i veckan. Styrelsen får chansen att ställa frågor. Projektledarna har
sökt projektstöd från kåren som ska beslutas på tisdag, samt också inom kort söka
projektstöd från S.E.R.O. Det är 15 lag anmälda men det behövs mer tentavakter.
2. Utvärdering nollning med generalerna (Rebecca)
Generalerna, Alva Andersson och Fanny Leiding, är på besök för att utvärdera
nollningen tillsammans med styrelsen. Styrelsen informerar generalerna vad de
kommit fram till angående nollningens alla dagar. Svaren från enkäten som skickades
ut till faddrar och nollor är även sammanställd. Generalerna har sökt projektstöd för
inköpet av tröjor till nollor och faddrar.
Axel Larsson justeras in 16:50.
Alice Lundgren, David Olsson, Alva Andersson och Fanny Leiding justeras ut 16:58.
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3. Inval till marknadsföringsutskottet (Hasen)
Hasen har haft intervjuer för marknadsföringsutskottet och bestämt vilka han vill ska
ingå i sitt utskott för 2019. Den sökande, Oliver Perttunen, får presentera sig och
styrelsen ställer frågor. Den sökande får lämna rummet och styrelsen för en
diskussion.
Hasen yrkar på att rösta in Oliver Perttunen till marknadsföringsutskottet för år 2019.
Styrelsen går till beslut att bifalla Hasens yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Hasens yrkande.
Mötet ajourneras till 17:15.
Mötet återupptas 17:15.
4. Inköp av dataväskor/ryggsäckar (Louise)
Louise har fått mejl från Stilisti AB som vill få kontakt med inköpsansvarig för
föreningen. De undrar om KarlEkon är intresserade av att köpa in väskor till
medlemmarna i år igen. Just nu finns det cirka 35 väskor kvar från tidigare år då
intresset för väskorna har varit lågt. Därför är det inte aktuellt att köpa in fler utan att
man möjligtvis lottar ut väskorna som finns kvar. Anna ska svara Stilisti AB och säga
att det inte kommer ske något inköp.
5. Medlemmar (Louise)
KarlEkon har svårt att få studenter att bli medlemmar i föreningen i början på varje år
då medlemslistorna nollställs vid årsskiftet. Därför behöver styrelsen diskutera hur
man ska gå tillväga för att öka antalet medlemmar. Louise har som förslag att man
måste vara medlem i KarlEkon för att få tillgång till gamla tentasvar som finns på
hemsidan och för att få delta i evenemang som sittningar, träningar och studiecirklar.
Styrelsen diskuterar alternativa lösningar men är överens med Louise och
sammanfattningsvis så ska alla styrelseledamöter uppmana på deras evenemang att
studenter ska bli medlemmar.
6. Inköp av skrivare (Axel)
Axel har som förslag att köpa in en Hp Envy 5020 AiO för 799 kronor samt två
stycken tillhörande patroner som kostar 169,90 kronor styck. Axel tror att han kommer
få personalrabatt på varorna men att styrelsen inte ska räkna med detta när beslut tas.
Priset i yrkandet är därför räknat utan personalrabatt.
Axel yrkar på att KarlEkon betalar 1139 kronor för en skrivare samt patroner till
kontoret.
Styrelsen går till beslut att bifalla Axels yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Axels yrkande.
Carl Allerth justeras ut 17:35.
Mötet ajourneras till 17:37.
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Mötet återupptas 17:37.
7. Sammanslagning med Mexika (Jack)
Jack vill lyfta en diskussion med styrelsen om huruvida KarlEkon och
fastighetsekonomernas förening, Mexika, bör gå samman. KarlEkon är en
ekonomstuderande förening på Karlstads Universitet vilket gör det underligt att inte
fastighetsekonomerna ingår i KarlEkon. I dem allra flesta ekonomföreningar i Sverige
ingår fastighetsekonomer i dess förening. Styrelsen för en diskussion och kommer
även ta upp det igen på fler möten. Det väcks en idé om att Karlstad Business School
ska bilda en egen studentkår som kan representera alla program på Handelshögskolan.
Styrelsen ska tänka och återkomma till ämnet fler gånger.
Carl Allerth justeras in 17:54.
8. Problem för Nationalekonomiinriktning (Oskar)
Studenter ur termin 6 har förberett en enkät som de frågat Oskar om styrelsen kan
tänka sig att genomföra på termin 6 och 8, detta är alltså programmens sista terminer.
Termin 6 för de som tar kandidatexamen och termin 8 för de som går civilekonom.
Detta eftersom flera studenter upplever att lärare samt skolan inte sköter sina
arbetsuppgifter. Enkäten består av frågor som handlar om hur studenten upplever
föreläsare, kurser och vad som är bra alternativt kan bli bättre. Styrelsen är positiva till
enkäten och ska dela enkäten på sociala medier. Styrelsen går igenom enkäten
tillsammans.
Oliver Perttunen justeras ut 18:21.
Mötet ajourneras till 18:50.
Mötet återupptas 18:50.
9. Utvärdering kontaktmannakonferensen (Rebecca)
Styrelsen var på kontaktmannakonferensen i Västerås torsdag 21/2 till söndag 24/2.
Styrelsen är generellt nöjda med konferensen och tycker hela projektet varit
välplanerat samt väl utfört.
10. Valborg (Emma)
Emma uppdaterar styrelsen hur arbetet med Valborg går. Valborg kommer anordnas
på gubbholmen och avslutas på Nöjesfabriken. Emma kommer få 50 gratisbiljetter
utav Vd:n på nöjesfabriken som Emma har som förslag att dela ut till alla i styrelsen,
utskott och serveringsansvarig. Emma berättar att planerandet går bra och informerar
styrelsen om vad Nöjesfabriken förväntar sig av KarlEkon.
11. Krishantering (Emma)
En krisplan bör skapas för att styrelsen ska veta hur de ska hantera kriser. Emma har
fått en annan ekonomförenings krisplan som styrelsen kan bli inspirerad utav. Emma
och Rebecca ska gemensamt göra ett utkast av detta till kommande möte.
Mötet ajourneras till 19:35.
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Mötet återupptas 19:35.
12. Propositioner (Rebecca)
Styrelsen går igenom proposition sju till tretton som ska framföras på den extrainsatta
stämman.

3. Övrigt

4. Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
5. Nästa möte
Måndag 4/3, klockan 16:15 på C.A.P.S.
6. Fika
Philip Jansson
7. Mötet avslutas
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 20:33.

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Louise Enoksson
Linnéa Johansson
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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