Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2021-02-09
Plats: ZOOM
Närvarande: Johannes Dahlberg, Amanda Persson, Celina Nilsson, Gabriel Lavebratt,
Sebastian Ruud Tietze, Mathilda Nedéus, Leila Kafaii, Hanna Jansson, Oscar Karlsson.
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt: Oliver Perttunen och Fredrik Karlsson
___________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Johannes Dahlberg, förklarar mötet öppnat kl. 17.15
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Johannes Dahlberg.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Amanda Persson.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Mathilda Nedéus.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
7.1 SM Ekonomi PL på besök (Johannes)
Projektledarna uppdaterar hur det ser ut just nu, tentarättare har vi fått in 2 av 3. Om ingen
mer visar intresse kommer Oliver och Fredrik ta denna punkten. Tentan kommer ske digitalt
men det är oklarheter hur det ska gå till och vet inte vart den kommer skrivas, inväntar
information. Frukosten på tentadagen kommer skippas helt, däremot kommer det finnas en
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informationspresentation digitalt innan tentan. Istället för bankett kommer det hållas en digital
ceremoni men underhållning och tävlingar. Goodiebags för deltagande är oklart också med
tanke på pandemin, vet inte om det blir fysiska eller digitala goodiebags.
Oliver Perttunen och Fredrik Karlsson justeras ut kl. 17.26
7.2 Mål (Johannes)
Vi går igenom gemensamma mål vi ska ha i styrelsen, kommer fram till att höja
medlemsnyttan och engagemanget är det som ska prioriteras. Även att nästa termin när
styrelsen byts ut kanske inte alla ens varit med på de traditionella evenemang som KarlEkon
brukar hålla, och att vi för att stödja upp det fundera på hur vi ska göra för att de traditionella
evenemangen ska fortleva.
7.3 PwC (Sebastian)
PwC har godkänt kontraktet och vi yrkar därför på att skriva på kontraktet med PwC för 2021.
Sebastian yrkar på att skriva på Samarbetskontrakt med PwC för 2021.
Styrelsen går till beslut att bifalla Sebastians yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Sebastians yrkande.
§ 8 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 9 Övriga punkter
§ 10 Nästa möte
Fikaansvarig: Eget ansvar.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Johannes Dahlberg, avslutar mötet kl. 18.00
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