Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-05-27
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Philip Jansson, Emma Palmborn, Hasen
Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.
Icke närvarande: Louise Enoksson
Närvarande utan rösträtt: Alice Lundgren, Martin Westerlund, Karolina Skytt, Ella
Söderberg, Arvid Häller, Oliver Perttunen, Melody Ghorashi, Madeleine Kinnander, Sandra
Fröberg, Sara Wiman, Oliver Åberg och Ludvig Assarsson.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:16
§ 2 Val av mötesordförande
Anna Marble yrkar på att välja in Anna Marble till mötesordförande.
Jack Norrena yrkar på att välja in Philip Jansson till mötesordförande
Styrelsen röstar på vem de vill ha som mötesordförande och till mötesordförande valdes Anna
Marble.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Linnéa Johansson.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Axel Larsson.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
1. Inval av utskott C.A.P.S (Nora)
Nora har tillsammans med Arvid haft intervjuer och valt ut ett utskott som de vill välja in.
Intervjuer har skett och Nora och Arvid har kommit fram till personer de vill ha med i sitt
utskott. De som blev valda av Nora och Arvid presenterar sig för styrelse och berättar lite kort
om sig själva och varför de vill engagera sig i Caps. De personer som vill väljas in lämnar nu
rummet och styrelsen diskuterar. Nora förklarar varför de valt just dessa personer.
Nora yrkar på att välja in Sandra Fröberg, Sara Wiman, Oliver Åberg och Ludvig Assarsson
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till C.A.P.S utskott HT-19 och VT-20 i klump.
Styrelsen går till beslut att bifalla Noras yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Noras yrkande.
2. Inval av utskott sexmästeriet (Emma)
Ella har haft intervjuer och valt ut två personer som hon vill ha i sitt utskott.
Ella har haft intervjuer och valt att välja in Melody och Madeleine. Först presenterar sig
Melody och berättar om sig och varför hon valt att söka till sexmästeriets utskott med start 1
juli. Efter det ställer styrelsen frågor. Sedan berättar Madeleine om sig själv och varför hon
har valt att söka. Styrelsen får sedan ställa frågor till henne. Efter det lämnar Melody och
Madeleine rummet och Ella förklarar hur hennes tankar gick och hur intervjuerna gick. Sedan
diskuterar styrelsen.
Emma yrkar på att välja in Melody Ghorashi och Madeleine Kinnander till sexmästeriets
utskott HT-19 och VT-20.
Styrelsen går till beslut att bifalla Emmas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Emmas yrkande.
§ 8 Övriga punkter
Oskar har en övrig punkt. Den handlar om en enkät till KarlEkons medlemmar om vad de vill
förändra till hösten utifrån vissa delar som varit under höst och vår. Han frågar om det är
något vi i övriga styrelsen vill ändra av det Oskar skrivit med i enkäten. Styrelsen har lite de
vill ändra med en av frågorna.
Linnéa har en övrig punkt angående utvärdering med Grant Thornton som hade en kväll med
medlemmarna förra veckan där de bjöd på mat och hade lite lek och en fråga hur vi ska göra
med samarbete med Alpist som är ett tryckföretag där vi vill trycka hoodies och tröjor till
introduktionerna höst och vår.
Anna har en övrig punkt angående styrelsens överlämningsdag och kollar om alla har tryckt i
de dagar som man kan. Diskussion går om att ha det den 6 juni och det bestäms att vi ses 9:00
den 6 juni. Anna tar upp information om vår fond vi i KarlEkon har.
Alice har en övrig punkt angående att köpa in en duk att använda på styrelsemöten. Vad
tycker styrelsen om det undrar Alice och diskussion startar. Alice tar på sig att kolla upp vad
en duk kostar att köpa in till styrelsemöten.
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§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Rebecca Lennartz
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 17:13

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Linnéa Johansson
Axel Larsson
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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