Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-03-03
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Alice Lundgren, Amanda Nygren, Ella Söderberg, Linnéa Söderström, Ivo
Kujipers, Karolina Skytt, Martin Westerlund, Oliver Perttunen, Sara Wiman, Wilma
Högqvist, Marcus Olsson.
Icke närvarande: Arvid Häller
Närvarande utan rösträtt: Melody Ghorashi

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 16:26

§ 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 Sara Wiman

§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen men byta plats på punkt 8.2 och 8.8 i
dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.

Wilma Högqvist justeras in 16.28

§ 7 Dagordning

7.1 Föreningssittning (Ella)
Melody Ghorashi är på besök och berättar om föreningssittningen som komma skall. Det blir
ett event och samarbete mellan föreningarna SEKE, Pelikan och KarlEkon för att knyta
samman föreningarna.

7.2 Ekonomisk uppdatering (Martin)
Martin ger styrelsen en uppdatering om hur vi följer budgeten.

7.3 HHK Examensbal Spons (Amanda)
Från föregående möte diskuterade styrelsen om hur mycket KarlEkon skulle sponsra med på
examensbalen.

Amanda yrkar på att KarlEkon bidrar med 7000kr till Handelshögsskolans examensbal 2020
Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande

7.4 JPRO monterplats (Amanda)
Förra mötet diskuterade styrelsen om att vara med på JPRO och ha en monterplats, sponsring
och marknadsföring under deras jämnställdshetsdagar. Styrelsen fortsätter diskussionen och
väljer att vara med på monterplats och bjuda på kaffe.

Mötet ajourneras 17.12
Möter återupptas 17.19

7.5 Uppdatering Ärtor och punsch-policy (Alice)
Det har varit olika tolkningar angående Ärtor och punsch-policyn. Det som står i policyn idag
är att ” Båda färgerna måste användas och helt svartmålat ansikte är INTE okej.”. Ändringen
som önskar ske är ” Båda färgerna ska användas, dock får max 50% av ansiktet vara i färgen
svart.”

Alice yrkar på att godkänna ändringen i Ärtor och punsch-policyn
Styrelsen går till beslut att bifalla Alices yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Alices yrkande.
7.6 Föreningsmässan – Kårens engagemang (Amanda)
KarlEkon har tidigare år haft en monter under engagemangsdagen som kåren anordnar.
Styrelsen diskuterar om vem ska stå i den och om C.A.P.S.-utskott vill stå med i montern
tillsammans med KarlEkons styrelse.

7.7 Mat till Lunchföreläsning (Karolina)
I höstas skulle Academic Work ha en lunchföreläsning som blev inställd pga sjukdom. Nu är
den föreläsningen inbokad igen den 1:a april. Det var då beslutat att KarlEkon skulle bjuda på
lunch för deltagarna men i och med att det är nytt år behövs ett nytt beslut fattas.

Karolina yrkar på att köpa mat till lunchföreläsning med Academic Work för max 2760 kr.
Styrelsen går till beslut att bifalla Karolinas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Karolinas yrkande.

7.8 Mat till Lunchföreläsning
Det kommer vara en lunchföreläsning med Akavia den 16:e april önskemålet är också att då
bjuda på mat till våra medlemmar.

Karolina yrkar på att köpa mat till lunchföreläsning med Akavia för max 2760 kr.
Styrelsen går till beslut att bifalla Karolinas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Karolinas yrkande.

7.9 Valborg uppdatering (Ella)
Ella uppdaterar styrelsen angående Valborgsfirandet och hur dagsläget ser ut.

§ 8 Övriga punkter

Mötet ajourneras 18.30
Mötet återupptas 18.34

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

§ 10 Nästa möte

Fikaansvarig:

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 18.58
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