Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2021-04-06
Plats: ZOOM
Närvarande: Johannes Dahlberg, Amanda Persson, Celina Nilsson, Gabriel Lavebratt,
Sebastian Ruud Tietze, Mathilda Nedéus, Leila Kafaii, Hanna Jansson, Oscar Karlsson.
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt: Amanda Lindqvist, Agnes Rudander
___________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Johannes Dahlberg, förklarar mötet öppnat kl. 17.14.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Johannes Dahlberg.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Amanda Persson.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Celina Nilsson.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
7.1 Generalerna är på besök (Amanda)
Generalerna uppdaterar om tankar och idéer för 23:e - 24:e April och hur det ser ut med
restriktionerna, vilka restriktioner som folkhälsomyndigheten släppt på. Tanken var att visa en
budget för dessa dagar men då restriktionerna inte släppts kommer det inte ske en fysisk
variant dessa dagar.
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Amanda Lindqvist och Agnes Rudander justeras ut kl. 17.26
7.2 Terminens KarlEkonit (Johannes)
Styrelsen har till mötet tänkt på vilken medlem som har utmärkt sig extra under terminens
gång. Dessa kandidater diskuteras och styrelsen kommer fram med ett gemensamt beslut och
presenterar detta under vårstämman.
7.3 Alumn event (Johannes)
Elin från sektionsrådet planerar ett alumn event, samma som HT20. Hon ber om
rekommendationer och förslag på vilka alumner eller företag vi gärna hade velat lyssna på?
Styrelsen kommer med idéer och förslag som exempelvis Lennart Käll och Avanza, Olof
Persson.
7.4 Länkbyte med StudentJob (Mathilda)
En från StudentJob hörde av sig och frågade om de kunde få synas på vår hemsida under
“Lediga Jobb” i utbyte mot att vi syns på deras partnersida. Pratade med Sebastian och han
sade att det isåfall kanske behövs ett specialavtal. Vad tycker ni om det? Styrelsen diskuterar
vad som känns som rimlig betalning mot oss för att få en plats under vår “Lediga Jobb”.
7.6 Ekonomisk uppdatering (Celina)
Celina uppdaterar om KarlEkons ekonomiska förhållande.
§ 8 Övriga punkter
§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Eget ansvar.
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§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Johannes Dahlberg, avslutar mötet kl. 18.31
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