Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-03-18
Plats: C.A.P.S
Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma
Palmborn, Hasen Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och
Jack Norrena.
Icke närvarande:
Närvarande utan rösträtt:
a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.16:23.
b) Till justeringsperson valdes Axel Larsson.
c) Fastställande av dagordningen.
d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.
1. Föregående protokoll
1. Frida från Folkuniversitetet (Rebecca)
Frida är sjuk så styrelsen ska börja fundera på förslag vart pengarna kan tänkas gå till
nästa möte.
Rebecca yrkar på att bordlägga punkt 1 i föregående protokoll, Frida från
Folkuniversitetet, till nästa möte.
Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.
2. Dagordning
1. Leverantörsavtal på C.A.P.S (Jack)
Jack yrkar på sluten diskussion.
Styrelsen går till beslut att bifalla Jacks yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Jacks yrkande.
Diskussionen öppnas upp.
2. Budget Engagemangsdagen 2019 (Anna)
Anna presenterar budgeten för Engagemangsdagen 2019. Styrelsen går igenom
budgeten tillsammans.
Anna yrkar på att hon får tillåtelse till att köpa märken för högst 1200 kronor till
engagemangsdagen.
Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande.
3. Adobe program (Hasen)
Hasen uppdaterar styrelsen om information angående olika redigeringsprogram.
Tanken är att föreningen ska betala för ett redigeringsprogram som ordförande för
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marknadsföring och dess utskott kan använda för marknadsföringen av föreningen.
Styrelsen tycker att ordförande för marknadsföring och dess utskott drar nytta av ett
sådant program och är därför positiva.
Emma yrkar på att KarlEkon betalar Adobe programpaket för studentpris år 2019.
Styrelsen går till beslut att bifalla Emmas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Emmas yrkande.
4. Projekt för att förbättra engagemanget i föreningen (Hasen)
Hasen har en idé hur föreningens medlemmar kan bli mer engagerade. Förslaget är att
arrangera en låtskrivartävling med syftet att ta fram en officiell KarlEkon låt som kan
spelas ibland på evenemang. Styrelsen tycker att förslag av denna typ är bra då
föreningen vill ha engagerade medlemmar. Idén ska funderas ytterligare på.
5. Samarbete med Prepare (Linnéa)
Det har tidigare pratats om ett eventuellt samarbete med företaget Prepare. Syftet är att
KarlEkon ska ha ett stående samarbete gällande tröjor till exempelvis nollning, KEY
och andra evenemang där tröjor behövs. Eftersom planerandet av Nollning HT19
börjar nu behöver styrelsen bestämma om de vill ingå ett samarbete med Prepare.
Linnéa ska kolla vidare med Prepare om det finns intresse och vad det finns riktlinjer
att gå efter vad gäller antal färger etc.
Anna ajournerar mötet till 17:35.
Mötet återupptas 17:36.
6. Mat till stämman (Rebecca)
På den extrainsatta stämman 20/3, ska föreningen bjuda de medlemmar som kommer
på mat.
Rebecca yrkar på att hon får köpa in mat för 4500 kr till den extrainsatta stämman.
Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.
7. Ansvar till stämman (Rebecca)
Inför den extrainsatta stämman går styrelsen igenom och delar upp de olika
ansvarsområden.
8. Mat till AW (Rebecca & Anna)
Inför styrelsens AW onsdag den 27/3 kommer alla medlemmar bli bjudna på mat efter
mötet.
Rebecca yrkar på att KarlEkon köper in mat till max 110 kronor per person till AW:n.
Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande.
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Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.
3. Övrigt
4. Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
5. Nästa möte
Onsdag 27/3, klockan 16:15 på C.A.P.S.
6. Fika
KarlEkon
7. Mötet avslutas
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:19.

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Louise Enoksson
Axel Larsson
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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