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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-11-04 

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: Tobias Nilsson, Jonas Petersson, Clara Hedlund, Victor 

Söderlind, Lisa Warnberg, Jack Norrena, Marcus Pfeiff, Wilma Högqvist, Julia Bertils, 

Wilma Juliusson, Emma Palmborn, Rebecca Lennartz, Sandra Fröberg och Edward 

Montgomery.  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 17:15. 

 

§ 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 Arvid Häller. 

 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 6 Föregående protokoll 

1. Flytta till samt köpa ny hemsida för KarlEkon (Hasen) 

Som tidigare diskuterats så är den nuvarande hemsidan relativt gammal samt svår och 

tidskrävande att hantera. Hasen kom med förslaget att köpa tjänsten för att skapa en hemsida 

via Squarespace.com, styrelsen kom överens om att fler förslag skulle ses över. Det ytterligare 

förslaget är businesstjänsten av Wordpress, kostar 250 kronor per månad. Styrelsen diskuterar 

för och nackdelar med de båda hemsidorna. Styrelsen beslutar att det är Squarespace som 

anses som aktuellt och ber Hasen att se över möjligheten att skapa en provhemsida i 

Squarespace. Punkten anses färdigbehandlat.  

 

Jack Norrena, Marcus Pfeiff, Rebecca Lennartz och Emma Palmborn justeras in 17:36.  

 

2. Beslut om kickoff (Alice & Louise) 

Styrelsen har aldrig tagit ett beslut om vilka som ska få ha kickoff och hur mycket KarlEkon 

ska betala för detta. Tidigare har det ansetts som praxis att bidra med 250 kronor per person, 
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dock max 1000 kronor totalt. Under senaste styrelsemötet tog Alice och Louise upp 

diskussionen och samtliga styrelsemedlemmar skulle tänka över och ta ställning under 

veckorna som gått. 

 

Oskar yrkar på att KarlEkon ska erbjuda respektive projektgrupp, utskott samt valberedningen 

300kr per person men max 1800kr med avseende att användas till antingen kick-off eller 

profilkläder per mandatperiod. KarlEkons styrelse får nyttja 300kr per person men max 

1800kr till kick-off en gång per mandatperiod och få sina profilkläder utöver denna summa. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Oskars yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Oskars yrkande. 

 

§ 7 Dagordning 

1. Minibussar och tåg till Megakonferensen (Alice) 

Totalt är det 24 personer från styrelsen och PG för K-manna som kommer åka ner till 

Halmstad för att delta på Megakonferensen. För att ta sig dit och hem har Alice bokat tre 

minibussar (en från EuropeCar och två från OKQ8). Detta kommer att kosta 17 247 kr (+ 

bränsle). Eftersom tre stycken har obligatoriska seminarier på fredagen kommer dessa att åka 

tåg upp, vilket kostar 1572 kronor.  

 

Ovanstående summerar i en totalkostnad på 18 819 kr (+ bränsle). S.E.R.O. kommer senare 

att ge reseersättning för 8 personer från styrelsen samt 8 personer från PG vilket innebär att 

KarlEkon troligtvis kommer få minst 12 760 kr tillbaka, vilket motsvarar två minibussar (från 

OKQ8, priset exklusive bränsle).  

 

Kostnaden för KarlEkon kommer därför förmodligen i slutändan att hamna på ca 6 059 kr (+ 

bränsle). 

 

Mötet ajourneras 17:56. 

Mötet återupptas 18:07. 

Sanna Fröberg justeras in 18:05. 

 

Louise yrkar på att KarlEkon betalar max 30 000 kronor för transporten till Megakonferensen 

2019. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Louise yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Louise yrkande. 

 

2. Info inför Megan (Anna) 

Anna går igenom schemat för megakonferensen samt deltagarpolicyn.  
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Edward Montgomery justeras in 18:26. 

 

§ 8 Övriga punkter 

 

§ 9 Veckouppdatering 

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget. 

 

§ 10 Nästa möte 

Måndag 11/11 klockan 16:15. 

Fikaansvarig: Nora Gustafsson 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:26. 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Anna Marble  Louise Enoksson Arvid Häller  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


