Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-05-06 Plats:
C.A.P.S.
Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Philip Jansson, Hasen Hafid, Linnéa
Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.
Icke närvarande: Louise Enoksson
Närvarande utan rösträtt: Alice Lundgren, Karolina Skytt, Ella Söderberg, Arvid Häller,
Oliver Perttunen, Martin Westerlund & Clara Hedlund

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 17:29
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Anna Marble.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Rebecca Lennartz.
§ 4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Linnéa Johansson.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 6 Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll.
§ 7 Dagordning
1. Köpa in högtalare (Emma)
Emma och Axel har ett förslag att KarlEkon ska köpa in fyra stycken högtalare så de kan
användas till föreningens olika event som exempelvis nollningar, valborg eller
volleybollturneringar. Eftersom det är roligt att ha bra musik som kan höja stämningen.
Styrelsen disskuterarar och kommer fram till att det inte är lämpligt att köpa in fyra stycken
nya högtalare då dom lätt går sönder men överväger att köpa en att ha vid gemensamma
KarlEkon event.
Jack yrkar på att bordlägga punkt 1 på dagordningen till nästa möte
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2. Kontaktmannakonferensen (Rebecca)
Handlingarna till FUM har kommit till styrelsen och det finns ingen förening som ansökt om
att ordna varken Kontaktmannakonferensen 2020 eller SM i ekonomi 2020. Eftersom
KarlEkon har ansökt om att få ordna Kontaktmannakonferensen 2020, tror Rebecca att
KarlEkon kommer kunna bli tillfrågade om att anordna SM i ekonomi istället då detta
evenemang är en större konferens. Därför frågar hon styrelsen vad de tycker om saken.
Styrelsen kommer fram till att vi ska försöka hålla oss till att anordna
kontaktmannakonferensen men om det absolut inte finns någon annan som kan ta SM så gör
vi det.
3. Utklädnad samt spex SM (Anna)
Inför SM i ekonomi behöver styrelsen bestämma utklädnad och ett spex.
Mötet ajourneras till 18:15
4. Samarbete med Alpist (Linnéa)
Linnéa presenterar sitt förslag till kontrakt med Alpist men vill även ha synpunkter från
övriga styrelsemedlemmar så det kan färdigställas. Kontrakten handlar om tröjor och t-shirts
med tryck för diverse evenemang och användningsområden KarlEkon har av tröjorna.
5. Information från programråd (Oskar)
Oskar lyfter det övergripande om vad som sagts under de programråd som hållits i veckan
samt de mindre förändringar av kurser.
6. Budget Personalmiddag
CAPS ska ha sin traditionsenliga Personalmiddag fredagen den 10/5. Till detta brukar de
alltid bjuda på mat och dryck, tävlingar och lekar. I år är de betydligt fler i personalen på
CAPS samt att verksamheten växt något otroligt mycket. Bifogat finns deras önskemål på en
budget vi vill få godkänd. Förra terminen fick vi använda 4500kr för 28 personer
(motsvarande 160kr/person) i år blir vi 43 personer och vill använda 6782kr (motsvarande
157kr/person).
Jack yrkar på att CAPS får använda 6782kr till personalmiddagen VT19
Styrelsen går till beslut att bifalla Jacks yrkande
Styrelsen beslutar att bifalla Jacks yrkande
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7. Budget Key-dagen
Ekonomiansvarig samt projektledarna från key presenterar deras preliminära budget. Bifogat
finns budgeten. Den är beräknad på höga kostnader och låga intäkter, samt räknat på att vi får
in 0 kr av sponsorer.

§ 8 Övriga frågor
Rebecca och Axel tar upp att vi fortfarande inte fått några Projektledare för Åre resan och
Flottracet och bestämmer därmed att vi öppnar upp en ny ansökningsperiod.
Oskar informerar lite snabbt om sektionsråd och hur detta kommer fungera i framtiden.
Hasen undrar var han kan få tag i lösenord till flottracets hemsida och instagram och får svar
av styrelsen att kontakta föregående års projektledare.

§ 9 Veckouppdatering
Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.
§ 10 Nästa möte
Måndag 14/5 klokkan 16.15 på C.A.P.S.
Fikaansvarig: Hasen Hafid
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 19.44

____________________ ____________________ ____________________
Anna Marble
Rebecca Lennartz
Linnéa Johansson
Ordförande
Sekreterare
Justeringsperson
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