	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-04-14
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Carolina Eldforsen
Andréa Engwall
Emma Wilde (deltagande via skype)
Carl Ekfeldt
Adjungerade:
Therese Löfberg
Johanna Johansson
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Emma Wilde
§4. Föregående protokoll godkänns	
  
§5. Ekonomiärenden
Dekorationer till förfESSten uppgick till 235 kronor.
Pins med Kalmar ESS logga uppgick till 1950 kronor
Kamera, minneskort och väska uppgick till 4388 kronor.
§6. Projektledare för introduktionen informerar
Informerar om den kommande höstintroduktionen med ett preliminärt
schema för aktiviteter samt framför en budget.
BESStismöte kommer hållas den 24 maj.
§7. Uppföljningen av BusinESStrip
Positivt resultat av evenemanget. 11 stycken som medverkade.
Inhandling av goodiebags till bussresan uppgick till 169 kronor.
§8. Studentruset
Färdiga sponsorer till studentruset är Pontus Löfgren, Media Analys,
Wellness Studio samt Coop Forum.
§9. Hemsidan
Pågående förbättring av hemsidan.
Beslut tas om att styrelseprotokollen inte skall läggas ut
på hemsidan.
	
  

	
  
	
  

§10. Examensbalen
Beslut tas om att föreningen står för 50% av biljettpriset för
de personer som är med i projektgruppen.
Beslut tas om att toastare och de övriga personer som
hjälper till under examensbalen står för sina egna biljetter.
§11. Eftersläpp på examensdagen
Oliver kommer anordna mingelkväll på Stars&Stripes för
de nyexaminerade studenterna, den 4 juni.
§12. Rapporter
Linnéa Pankko: Haft möte med dekanen tillsammans med Sara Rydén samt varit på
informationsmöte med Linnéstudenterna. Skickat in Kalmar ESS
organisationsbidragsansökan till S.E.R.O och haft telefonmöte med Daniel som är
nominerad till ordförande för Linnéstudenterna.
Sara Rydén: Haft möte med dekanen tillsammans med Linnéa Pankko.
Deltagit under businESStrip
Christian Andersson: Har betalat samt skickat fakturor, har även bokfört.
Sophia Bosetti: Varit på informationsmöte med Linnéstudenterna.
Planerat inför räknestugan i affärsredovisning samt inventerat Kalmar ESS overaller.
Emma Wilde: Haft kontakt med Angelica Lervik angående förbättrad information till
den nya studenterna.
Andréa Engwall: Anordnat förfESSt samt haft möte med Josefin på Frank angående
tjejkväll.
Carl Ekfeldt: Varit på informationsmöte med Linnéstudenterna samt anordnat
businESS trip. Arbetat med förnyande samarbeten och gjort en företagslista.
Carolina Eldforsen: Håller på att ändra Kalmar ESS hemsida och marknadsfört
olika event på facebooksidan.
§13. Övriga frågor
- Resursdag för näringslivsutskottet, den 24 april.
- Resursdag för projektledarna i introduktionskommittén, den 28 april.

	
  

	
  
	
  

§14. Nästa möte
Kommer hållas den 4 maj 2014.
§15. Mötet avslutas
Underskrifter:

________________________________
Linnéa Pankko
Mötesordförande
_________________________________
Sophia Bosetti
Mötessekreterare
_________________________________
Emma Wilde
Justeringsman

	
  

