	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-05-22
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Carolina Eldforsen
Andréa Engwall
Emma Wilde (deltagande via skype)
Carl Ekfeldt
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Carolina Eldforsen
§4. Föregående protokoll godkänns samt protokoll från mötet som hölls den 14 april.	
  
§5. Ekonomiärenden
Material inför Kalmar ESS fotbollsturnering uppgick till 299 kronor.
Inköp av tre stycken ramar till SM i ekonomi uppgick till 175 kronor.
Styrelsen tar beslut om att ersättning skall ges för betalning av
bensin, 250 kronor, vid konferensen i Örebro.
Utbetalning från Licket för maskeradbalen är gjord, 27000 kronor.
§6. Studentruset
Beslut tas om att gåva till projektledarna blir biljetter till sommarminglet samt
en bukett blommor.
§7. Sommarmingel
Planering av sommarminglet pågår, 51 stycken biljetter sålda än så länge.
Insläpp för evenemanget är kl 18.00.
Beslut tas om att Adam Gunnarsson, projektledare för SM i ekonomi, skall få
biljetten till sommarminglet som gåva.
§8. Årets lärare
Vinnaren av årets lärare på ekonomihögskolan blev Hans Allmér.
§9. Examensbal
Toastare till balen är Linnéa Pankko och Sara Rydén.
Eftersläppet blir på Stadt.
21 personer har betalt fullpris och 3 personer har betalat
reducerat pris.
	
  

	
  
	
  

§10. Examensceremonier
Examensceremonier kommer hållas den 4 juni i
Kalmarsalen samt den 6 juni på Slottet.
§11. BusinESS day
Beslut tas om att BussinESS day kommer hållas
den 5 november.
§12. Rapporter
Linnéa Pankko: Varit på ordförandemöte med Sara Rydén. Haft möte med
generalerna angående deras aktivitet på höstintroduktionen samt haft möte med
staben i Kalmar ESS. Varit på fakultetsstyrelsemöte och även haft möte med
studentrusets anordnare.
Sara Rydén: Varit på ordförandemöte med Linnéa Pankko samt informationsmöte
med staben i Kalmar ESS. Varit på Linnéstudenternas årsmöte och arbetat under
studentruset.
Christian Andersson: Har köpt en ny sladd till Kalmar ESS skrivare. Betalat ut
ersättning samt bokfört och fakturera.
Sophia Bosetti: Haft kontakt med Malin Torstensson angående overaller inför
introduktionen samt arbetat under studentruset.
Emma Wilde: Sammanställt nomineringar till Årets lärare.
Andréa Engwall: Varit på sexmästarmöte med Therese Löfberg och informtionsmöte
med staben i Kalmar ESS. Haft möte med sitt utskott samt Antonios angående
sommarminglet. Varit på Linnéstudenternas årsmöte.
Carl Ekfeldt: Börjat planera businESS day med Felicia Jarl. Varit på möte med
Therese Löfberg och Max Nyholm angående höstintroduktionen. Haft möte med
Louise Haraldsson från Unionen.
Carolina Eldforsen: Haft möte med sitt utskott. Beställt märken till Kalmar ESS samt
skapat event på Facebook.
§13. Övriga frågor
- Nytt cårhus kommer finnas.
- Information om Linnéstudenternas årsmöte.

	
  

	
  
	
  

§14. Nästa möte
Kommer hållas den 9 september 2014.
§15. Mötet avslutas
Underskrifter:

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

	
  

