Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-01-19
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Alice Lundgren, Amanda Nygren, Arvid Häller, Ella Söderberg, Linnéa
Söderström, Ivo Kujipers, Karolina Skytt, Martin Westerlund, Oliver Perttunen, Sara Wiman,
Wilma Högqvist.
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt:

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 18:16

§ 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 Oliver Perttunen

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

§ 6 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 7 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.

§ 8 Dagordning
8.1 Mål för halvåret/året (Amanda)
Amanda meddelar att hon inte fått in allas mål för året/ halvåret och att styrelsen önskar att vi
återupptar denna punkt till nästkommande möte.

8.2 Subvention av Nollephestbiljetter (Ella)
Ella har fått en offert ifrån Claessons och det kommer kosta 348 kronor/kuvert. Vid tidigare
NollePhester har Karlekon subventionerat biljettpriset så att det kostar 300 kr/kuvert.
Uppskattningsvis kommer det 80 stycken på sittningen.

Ella yrkar på att Karlekon subventionerar 48 kr/biljett inför Nollephesten VT20. Totalt 3840kr
önskas subventioneras.
Styrelsen går till beslut att bifalla Ellas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Ellas yrkande.

8.3 Årsbudget (Martin)
Årsbudgeten för verksamhetsåret 2020 ska på den extrainsatta stämman presenteras och
godkännas av medlemmarna. Styrelsen går genom budgeten och har en diskussion om det är
några ändringar som vi önskar göra.

8.4 Verksamhetsplan (Amanda)
Verksamhetsplanen ska även presenteras på den extrainsatta stämman och bli godkänd av
medlemmarna. Styrelsen går genom verksamhetsplanen och ändrar få saker.

8.5 Mat till stämman (Alice)
Styrelsen diskuterar om vi ska köpa in mat till den extrainsatta föreningsstämman. Vid
tidigare stämmor har KarlEkon bjudit på mat för 90kr per person. Detta blir en kostnad för
max 4500kr

Alice yrkar på att köpa in mat till den extrainsatta föreningsstämman för max 4500kr

Styrelsen går till beslut att bifalla Alices yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Alices yrkande.

8.6 Inköp av alkohol för Kontaktmanna Konferensen (Alice)
Projektgruppen för Kontaktmanna har ansökt om ett tillfälligt alkoholtillstånd då under
torsdagen kommer vi vara på Kårhuset. Alkoholtillståndet är skrivet på Martin då han är
firmatecknare. För detta event behöver vi köpa in alkohol för 33 906 kr som kommer säljas
under kvällens gång. Projektgruppen önskar att få handla med KarlEkons kontantkort och att
någon ur styrelsen är med och betalar. Alkoholen som blir inköpt kommer att säljas för ett
litet högre pris än för inköpspriset enligt alkohollagen och en liten vinst kommer att ske av
försäljningen. All alkohol som blir över från kvällen kommer säljas tillbaka till
Systembolaget.

Alice yrkar på att köpa in dryck för 33 906 kr till Kontaktmanna konferensen.
Styrelsen går till beslut att bifalla Alices yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Alices yrkande.

Mötet ajourneras 19.03
Mötet återupptas 19.13

§ 9 Övriga punkter

§ 10 Nästa möte
Måndag 3/2 kl. 17.30

Fikaansvarig: Martin Westerlund

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 20.15

____________________ ____________________ ____________________
Amanda Nygren

Linnéa Söderström

Oliver Perttunen

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson

