	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-03-31
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Carolina Eldforsen
Andréa Engwall
Emma Wilde (deltagande via skype)
Carl Ekfeldt
Adjungerade:
Robin Ullström
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Carolina Eldforsen
§4. Föregående protokoll godkänns	
  
§5. Ekonomiärenden
Beslut tas om att vi skall köpa in:
- En roll-up
- En systemkamera samt minneskort.
- Pins med Kalmar ESS logga
§6. Robin Ullström informerar om nya föreningen för HRM
En egen förening för HRM-studenter.
Ordförande Hannes Skanung, Vice ordförande Robin Ullström.
§7. Maskeradbalen
Totalt kom 109 personer och priset per biljett uppgick till
255 kronor (= totalt 27 795 kronor).
Kostnaden för dekorationer uppgick till 273 kronor.
Faktura från Stadt uppgick till 23 980 kronor sam faktura från
Nöjes Gruppen uppgick till 3770 kronor
§8. BusinESStrip
Pågående planering, 11 stycken anmälningar har kommit in.
§9. Studentruset
För närvarande sker planering samt diskussioner om sponsorer.
Deltagaravgift uppgår till 60 kronor styck.
	
  

	
  
	
  

§10. Hemsidan
Diskuterar olika förslag och tar ett beslut vid nästa möte
§11. Renovering av kontoret
Kommer ske torsdag 10 april.
§12. Nya samarbeten
Nya samarbeten diskuterades.
§13. Examensbalen
Prissättning diskuteras och ett beslut tas vid nästa möte.
§14. Rapporter
Linnéa Pankko: Varit på fakultetsstyrelsemöte.
Varit på ordförandemöte med Sara Rydén samt haft möte med Magnus från
fakulteten angående Alumni-dagen.
Sara Rydén: Varit på ordförandemöte med Linnéa Pankko. Anmält de gamla
faddrarna till en fördjupad fadderutbildning, kommer äga rum 23 april.
Utformat en ESS-drink.
Christian Andersson: Har bokfört samt fått reseersättning från S.E.R.O för
kontaktamanna konferensen.
Sophia Bosetti: Varit på styrelseutbildningen med Linnéstudenterna.
Har skött försäljning av Kalmar ESS overaller och inventerat märkena.
Emma Wilde: Avslutat arbetet med SM i ekonomi och skickat in vinnarna från
deltävlingen till projektgruppen i Örebro. Börjat planera angående räknestugor i
Affärsredovisningen och Kalkyleringen.
Andréa Engwall: Varit på styrelseutbildning med Linnéstudenterna. Har haft möte
med KSL och de övriga sexmästare. Anordnat maskeradbalen samt fixat jobbarpass
på studentpuben för de faddrar som vill ha fadder-vip. Har haft möte med Josefin från
Frank angående ett event ”tjej-kväll”.
Carl Ekfeldt: Har fortsatt planeringen angående BusinESStrip. Påbörjat en
föredragslista med olika företag. Förberett Max Nyholm inför den kommande
introduktionen för att diskutera sponsorer.
Carolina Eldforsen: Varit på styrelseutbildning med Linnéstudenterna. Skapat en
grupp på facebook ” ESS klassrepresentanter” som används för att få ut all
information till varje klass.
Designar nya märken inför introduktionen.

	
  

	
  
	
  

§15. Övriga frågor
- Informationsmöte med Linnéstudenterna,
onsdag 2 april 17.00
- Ölandsresan med staben hålls 3-4 maj
- Till höstintroduktionen kommer det finnas
5 fotobESStisar, 45 mingelbESStisar
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 14 april 2014.
§17. Mötet avslutas
Underskrifter:

________________________________
Linnéa Pankko
Mötesordförande
_________________________________
Sophia Bosetti
Mötessekreterare
_________________________________
Carolina Eldforsen
Justeringsman

	
  

