Styrelseprotokoll 2013-02-05
Plats: Kalmar Nyckel.

Närvarande:
Adam Fredriksson
Angelica Lervik
Cecilia Gustafsson
Emma Jacobsson
Johan Nordin
Felicia Jarl
Sara Rydén
Robin Ullström (deltagande via skype)
§1. Cecilia Gustafsson öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Emma Jacobsson
§4. Föregående protokoll godkänns.
§5. Ekonomiärenden
Bläckpatroner är inskaffade för 700 kr.
Beslut fattat att biljetter till KARMA banketten kommer uppgå till en kostnad av 1300
kronor.
Beslut även fattat om att pikétröjorna till Kalmar ESS styrelse uppgår till en kostnad
av 2180 kronor.
§6. Uppföljning av Vårintroduktionen 2013
Bristande kommunikation och bristande planering.
Ett utvärderingsmöte kommer hållas med en representant från varje stabsgrupp inför
höstnollningen.
§7. Årsmöte
Kommer hållas den 26 februari klockan 12.00.
Mötet är behörigt utlyst.
§8. Kalmar ESS förfESSt
90 platser kommer finnas till förfogande på Falken.
Beslut fattas att köpa tilltugg och dekorationer av lokal till en kostnad av 400 kr.

§9. Rapport från deltävling i SM i ekonomi
Information från Lansering; Nordea är numera
huvudsamarbetspartners istället för SEB. Prispotten är 60 000
kronor. Navid Modiri, Julia Mjörnstedt och Fredrik Hagenius
kommer vara föreläsare på SM i Ekonomi i Halmstad.
Deltävlingen sker v 11, så den 13 mars är satt som preliminärt
datum. Projektgruppen är satt och det kommer vara: Cecilia
Gustafsson, Nils Gop, Emma Wallbom, Madelene Fredriksson
och Robin Ullström.

§10. Rapport från löpeventet
Eventet kommer hållas den 11 maj och distansen kommer vara 5 kilometer.
Polistillstånd skall sökas.
§11. Nya samarbeten
Nya samarbeten disskuteras.
§12. Bussresa till Stockholm
Vi har äskat 15 000 från Linnestudenterna för bussresan till Stockholm. Vi har även
kontaktat Nordea och Grant Thornton om studiebesök.
§13. Inför Kontaktmannakonferensen.
Flygbiljetter är bokade till Sundsvall. En gåva till värdföreningen ska inskaffas.
§14. Rapporter
Cecilia Gustafsson: Ordförande ingår i en arbetsgrupp som med bl.a. dekanen
Helen Andersson och prorektor Anders W Johansson som ska skapa ett interimistiskt
Utbildningsråd, vilka ska bereda frågor till fakultetstyrelsen den 13 mars. Balgruppen
har börjat arbete, kommunikation med dem har pågått. Möte med Linnestudenterna
om ett framtida kårhus har hållits.
Angelica Lervik: Har påbörjat överlämning med Sara Mared. Har dessutom skött
likvida medel under vårintroduktionen.
Sara Rydén: Har arbetat med rekrytering av projektledare till BusinESS day.
Felicia Jarl: Har registrerat alla de nya medlemmarna i medlemsregistret. Kommer
nu även ta in beställningar på Kalmar ESS overaller från medlemmar, fram till
torsdagen den 14 februari.
Robin Ullström: Har tagit emot ansökningar till utskottet. Har även påbörjat arbetet
med räkne stugan. Vill även se till att försöka förbättra öppettiderna i receptionen.
Adam Fredriksson: Har styrt upp en Kalmar ESS förfESSt. Har även tagit in tre
personer till utskottet: Andreas Torstensson, Alexander Bawrén och Greta Kezelyte.
Byttan är bokad till den 9 mars då en maskeradbal kommer hållas.

Johan Nordin: Signaturerna till alla i styrelsens mail är fixade.
Piketröjor beställda och levererade. Har arbetat på en ny logga
till Kalmar ESS. Har lagt upp bilder på generalerna och
introduktionskommittén på hemsidan.
Emma Jacobsson: Har haft möte med ordförande i
Businesslab, Johan Sörensson, tillsammans med meskalins
ordförande och vice ordförande samt representanter från Kalmar
sciencepark och drivhuset, en gemensam facebookgrupp har skapats, för att främja
samverkan mellan organisationerna. Har Förberett inför föreläsningen: ”Vad gör en
ekonom?”.
§15. Övriga frågor
Beslut togs om att alla dokument hädanefter ska skrivas i typsnittet Arial.
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 19 februari klockan 17.00.
§17. Mötet avslutas
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