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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-10-08 

Plats: C.A.P.S. 

Närvarande: Louise Enoksson, Hasen Hafid, Axel Larsson, Nora Gustafsson, Alice 

Lundgren, Martin Westerlund, Arvid Häller, Oliver Perttunen, Karolina Skytt, Ella Söderberg. 

Icke närvarande: Oskar Lysér och Anna Marble. 

Närvarande utan rösträtt: Johannes Dahlberg och Jack Norrena.  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice Ordförande, Alice Lundgren, förklarar mötet öppnat kl. 16:18. 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Alice Lundgren. 

 

§ 3 Val av sekreterare  

Till sekreterare valdes Louise Enoksson. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Karolina Skytt. 

 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 6 Föregående protokoll 

Godkännande av föregående protokoll. 

 

§ 7 Dagordning 

1. Inval av Art Directors utskott (Oliver) 

Under ansökningsperioden har Oliver fått in ansökningar till sitt utskott och haft intervjuer. 

Den sökande presenterar sig och styrelsen får chans att ställa frågor. Den sökande lämnar 

rummet och styrelsen för en diskussion.  

 

Oliver yrkar på att välja in Johannes Dahlberg till Art Directors utskott HT19-VT20.  

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Olivers yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Olivers yrkande. 

 

Johannes Dahlberg justeras ut 16:25. 

 

2. Information från KEY angående inbjudan till GADDEN (Alice) 

Projektledarna för GADDEN, Göteborgs motsvarighet till KEY-dagen, har bjudit in 

projektledarna för KEY-dagen, Jack Norrena och Linnéa Johansson, till ett besök samt 
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deltagande på dessa dagar som äger rum den 12-13 november på Handelshögskolan i 

Göteborg. Tåg kommer kosta 840 kronor och boende cirka 1200 kronor. 

 

Alice yrkar på att KarlEkon betalar 2040 kr till tåg samt boende för KEY-dagens 

projektledares deltagande på GADDEN. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Alice yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Alice yrkande. 

 

3. Köpa in isoleringsmaterial till C.A.P.S. (Arvid) 

Ljudvolymen på C.A.P.S har av boende i huset ansetts vara för hög. Som lösning vill 

verksamheten köpa in material för att försöka täta till dörrar och fönster i lokalen. Materialet 

kostar 2000 kronor. Styrelsen är överens om att det måste vidta åtgärder för att inte störa 

boende i huset.  

 

Arvid yrkar på att C.A.P.S får köpa in ljudisolerande material för 2000 kronor. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Arvids yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Arvids yrkande. 

 

4. Kick-off för valberedning (Louise) 

Förra mötet togs det upp om huruvida valberedning ska få pengar för att arrangera en kick-

off. Det har tidigare varit en typ av standard att varje projektgrupp från max 250 kronor per 

person och max en totalsumma på 1500 kronor. 

 

Louise yrkar på att valberedningen får 250 kronor per person till en kick-off. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Louise yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Louise yrkande. 

 

§ 8 Övriga punkter 

1.Alice informerar om Megakonferensen i Halmstad 7-10 November. 

2. Karolina informerar hur priserna skiljer sig mellan Alpist och Prepare vad gäller 

leverantörer till tröjor till KarlEkon. Karolina ska gå vidare med Prepare och återkomma till 

nästa möte. 

 

§ 9 Veckouppdatering 

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

 

§ 10 Nästa möte 

22/10, på Grant Thornton.  

Fikaansvarig: GT 
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§ 11 Mötets avslutande 

Vice ordförande, Alice Lundgren, avslutar mötet kl. 17:12. 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Alice Lundgren Louise Enoksson Karolina Skytt  

Vice Ordförande Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


