Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2022-03-01
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Johannes Dahlberg, Linnéa Hansson, Ivo Kuijpers, Alireza Rasooli, Ebba
Nilsson, Felix Wiik, Alva Jansson, Eden Berg, Astrid Norgren, Hanna Edlund, Markus
Rohlén Sundaeus
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt: Alicia Ameln, Christina Truelson, Victoria Corneliusson
___________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Johannes Dahlberg, förklarar mötet öppnat kl. 17.17
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Johannes Dahlberg.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Alva Jansson
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Felix Wiik
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
7.1 Budget deltävling SM i Ekonomi
Projektgruppen för SM i Ekonomi presenterar en budget för deltävlingen.
Johannes yrkar på att godkänna budgeten för deltävlingen i SM i Ekonomi.
Styrelsen går till beslut att bifalla Johannes yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Johannes yrkande
Alicia Ameln, Christina Truelson och Victoria Corneliusson justeras ut 17.35
7.2 Biljett till DJ på Nollephesten
Styrelsen vill ge Erik Eivarsson som ska vara DJ på nollephesten en gratis biljett som
kompensation för att han spelar.
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Linnéa yrkar på att ge Erik Eivarsson en gratisbiljett till Nollephesten VT22 till ett pris på 350
kronor.
Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Linnéas yrkande
7.2 Dekoration neonparty
Caps och semästeriet köpte in dekorationer till ett pris på 1615 kronor till deras evenemang
neonparty.
Linnéa, Felix och Ivo yrkar på att köpa in dekorationer till neonpartyt för ett pris på 1615
kronor.
Styrelsen går till beslut att bifalla Linnéa, Felix och Ivos yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Linnéa, Felix och Ivos yrkande.
7.3 Event samarbetspartners
Styrelsen behöver bestämma vad för event de ska genomföra till KarlEkons samarbetspartners
och huvudsponsorer istället för KEY.
Efter diskussion kommer styrelsen fram till att ha en dag med våra samarbetspartners och
huvudsponsorer för att kompensera för KEY 2021 som inte gick att genomföras, men även
att ta kontakt med handelshögskolan för se om de har ett intresse att eventuellt vara delaktiga
7.4 Konstituera styrelsen VT22
Ordförande: Johannes Dahlberg
Vice-ordförande: Astrid Norgren
Sekreterare: Alva Jansson
Skattmästare: Hanna Edlund
Ordförande Näringsliv: Alireza Rasooli
Ordförande utbildning: Axel Stenros
Ordförande Marknadsföring: Eden Berg
Vice Ordförande: Ebba Nilsson
Ordförande idrott: Markus Rohlén Sundaeus
Ordförande sexmästeriet: Linnéa Hansson
Ordförande föreningens lokal och studiesociala verksamhet: Felix Wiik
Vice-Ordförande för föreningens lokal och studiesociala verksamhet: Ivo Kuijpers
Johannes Dahlberg yrkar på att vi ska anta den nya uppsättningen för verksamhetsåret våren
2022.
Johannes yrkar på att styrelsen är konstituerad
Styrelsen går till beslut att bifalla Johannes yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Johannes yrkande
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7.5 Sammanfattning utskottsträffar
Efter helgens konferens sammanfattar styrelsen vad de tagit med sig från konferensens
utskottsträffar.
De som var på presideutskottsträffen informerar om att vi ska söka mer projektstöd från
S.E.R.O samt att vi ska marknadsföra dem när vi har sökt projektstöd.
7.6 Bidrag till Vårbalen
Astrid har fått svar av projektgruppen för Vårbalen 2022, där det framgick att KarlEkon 2019
gick in med 7000 kr. Styrelsen behöver ta ett beslut hur mycket vi vill gå in med i år.
Styrelsen diskuterar kring över hur mycket pengar KarlEkon ska gå in med för Vårbalen
2022. Styrelsen anser att vi inte kommer att yrka på att gå in med 7000 kr och kommer fram
till ett beslut att återkoppla till projektgruppen för att få en budget.
7.7 Köpa blommor till generalerna
Inför nollephesten onsdagen den 2 mars har det köpts blommor till generalerna för en summa
på 500 kronor.
7.8 Hitract/Orbi
Efter diskussion föregående möte angående Hitract och Orbi, kom styrelsen nu fram till att
prata med nuvarande samarbetspartner och se vad deras åsikter är angående ett eventuellt
kontrakt med Hitract.
7.9 Ekonomisk uppdatering
Hanna ger en ekonomisk uppdatering.
§ 8 Övriga punkter
§ 9 Veckouppdatering och må bra runda
§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Eget ansvar
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Johannes Dahlberg, avslutar mötet kl. 20.00

____________________
Johannes Dahlberg
Ordförande
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Felix Wiik
Justeringsperson
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