	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-05-04
Plats: Hos Carl Ekfeldt.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Andréa Engwall
Emma Wilde (deltagande via skype)
Carl Ekfeldt
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Sara Rydén
§4. Föregående protokoll bordläggs	
  
§5. Ekonomiärende
Dekorationer till Kalmar ESS fotbollsturneringen uppgick till 157 kronor.
Hyran av fotbollsplan uppgick till 1800 kronor
Beslut tas om att vi skall köpa in en ny sladd till skrivaren.
§6. SM i ekonomi
Bilar kommer användas för resan till Örebro där SM i Ekonomi anordnas.
13 personer kommer att skickas från Kalmar och där ingår åtta personer från
Kalmar ESS Styrelse, tre tävlande, en från projektgruppen för deltävlingen
samt en av Kalmar ESS medlemar som siter i S.E.R.O:s utbildningsutskott.
§7. Årets lärare
Planering av detta evenemang skall påbörjas.
Vid nominering av lärare kontaktar man Emma Wilde.
Prisutdelning kommer ske i slutet av maj.
§8. Tjejkväll med Frank
Evenemanget kommer ske den 14 maj, 19.00 – 21.00
Finns 20 platser och kostar 100 kronor styck.
§9. Studentruset.
36 stycken anmälningar är gjorda.
§10. Sommarmingel
Planering pågår.
Evenemanget kommer hållas den 24 maj på Vallen.

	
  
	
  

§11. Examensbalen
Pågående planering, behov av att hitta toastmasters.
§12. Rapporter
Linnéa Pankko: Varit på fadderutbildning med
Linnéstudenterna samt anmält Kalmar ESS till SM i ekonomi.
Pratat med Linnéstudenterna angående att hyra falken. Haft
kontakt med Aktiespararna.
Sara Rydén: Varit på fadderutbildning med Linnéstudenterna.
Christian Andersson: Har betalat samt skickat fakturor, har även bokfört. Varit på
fadderutbildning med Linnéstudenterna.
Sophia Bosetti: Planerat inför räknestugan i affärsredovisning samt beställt Kalmar
ESS overaller.
Emma Wilde: Haft kontakt med Louise Granqvist, ordförande för utbildningsutskottet
i S.E.R.O, angående en workshop.
Andréa Engwall: Planerat kommande event så som tjejkväll, fotbollsturnering samt
sommarmingel. Har även varit på fadderutbildning med Linnéstudenterna.
Carl Ekfeldt: Varit på fadderutbildning med Linnéstudenterna samt
näringslivsutbildning i Stockholm. Möte med Louise från Unionen är planerat.
§13. Övriga frågor
- Civilekonomerna vill vara med och delta under höstintroduktionen i samband
med amazing race.
§14. Nästa möte
Kommer hållas den 22 maj 2014.
§15. Mötet avslutas
Underskrifter:
____________________________________

Linnéa Pankko
Mötesordförande
_________________________________
Sophia Bosetti
Mötessekreterare
_________________________________
Sara Rydén
Justeringsman

