	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-03-04
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Carolina Eldforsen
Andréa Engwall
Emma Wilde
Carl Ekfeldt
Adjungerade:
Therese Löfberg
Martin Lorentzon
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Andréa Engwall
§4. Föregående protokoll godkänns	
  
§5. Ekonomiärenden
Styrelsen tar beslut om att Sara Rydén får ersättning för betalning av bensin vid
kontaktmannakonferensen.
Inköp av hårddisk har sket, beloppet uppgick till 423 kronor.
Inköp av mackorna till årsmötet uppgick till 2310 kronor.
§6. Introduktionskommittén informerar
Informera om den kommande höstintroduktionen, gällande sittningar,
nykterhetsansvar samt nollefriden. Styrelsen skall göra en krishaneringsplan.
KlassbESStisarna planerar stabsresan till Öland.
§7. Studentruset
Datum är bestämt till den 17maj. Angelica Lervik och Cecilia Gustafsson är
projektledare för studentruset.
§8. BussinESStrip
Datumet är bestämt till 8-10 april och resan går till Göteborg.
Företag som kommer besökas är Liseberg, Swedbank, Volvo, Nordstan samt
Adam Partners, revisionsbyrå.

	
  

	
  
	
  

§9. Maskeradbal
Beslut tas om att maskeradbalen kommer hållas på Stadt
den 29 mars. Pris för sittningen samt eftersläpp uppgår till
255kr styck.160 stycken biljetter finns att sälja.
§10. Case kväll hos PWC
Datum för eventet är 18 mars.
Sista anmälningsdatumet är tisdag den 10 mars.
§11. SM i ekonomi
8 Stycken lag är anmälda samt 4 stycken lärare hjälper till med rättningen.
§12. Nya samarbeten
Nytt samarbete med Civilekonomerna har inletts från den 10 mars 2014.
§13. Kontoret
Diskuterar olika förslag och tar ett beslut vid nästa möte
§14. Rapporter
Linnéa Pankko: Varit på ordförandemöte samt möte med dekan och
ledningsgruppen för fakulteteten med Sara Rydén. Haft möte med fakultetens
studentrepresentanter. Ordnat inför årsmötet.
Sara Rydén: Varit på ordförandemöte samt möte med dekan och ledningsgruppen
för ekonomihögskolan med Linnéa Pankko. Haft kontakt med PWC angående
casekvällen.
Christian Andersson: Har bokfört samt köpt in en ny hårddisk.
Sophia Bosetti: Avslutat registreringen av de nya medlemmarna.
Emma Wilde: Ordnar inför SM i ekonomi och har haft utskottsmöte.
Skall ta upp frågan angående anonyma tentor.
Andréa Engwall: Tillsatt sitt utskott, 13 stycken personer. Haft möte med Eddie
angående planer för kommande event. Planerar inför maskeradbalen.
Haft möte med Kajsa från radio shore angående att börja sända radio.
Planerat en fotbollstävling den 3maj, sommarmingel den 24maj
samt förfESSt den 12 april.
Carl Ekfeldt: Tillsatt sitt utskott. Kontaktat sponsorer inför SM i ekonomi. Har fortsatt
planeringen angående BussinESStrip.
Carolina Eldforsen: Har gjort poster till SM i ekonomi samt gjort planscher inför
marknadsföringen till rekrytering av utskotten.

	
  

	
  
	
  

§15. Övriga frågor
- Styrelseutbildningen med Linnéstudenterna kommer
hållas 27 mars
- Söker projektledare inför examensceremonier
- Unga aktiesparare har bokat falken 6-7 april
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 31 mars 2014.
§17. Mötet avslutas
Underskrifter:

________________________________
Linnéa Pankko
Mötesordförande
_________________________________
Sophia Bosetti
Mötessekreterare
_________________________________
Andréa Engwall
Justeringsman

	
  

