	
  
	
  

Styrelseprotokoll 2014-10-07
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Linnéa Pankko
Sara Rydén
Christian Andersson
Sophia Bosetti
Carolina Eldforsen
Andréa Engwall
Emma Wilde
Carl Ekfeldt
Adjungerade:
Felicia Jarl
Petra Sturesson
Pauline Wallander
Sandra Muller
§1. Linnéa Pankko öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Christian Andersson
§4. Föregående protokoll godkänns.	
  
§5. Valberedningen informerar
Invalsmötet kommer hållas den 18 november.
Finns möjlighet att ansöka till invalet i samband med BusinESS day.
§6. BusinESS day
Planering pågår.
§7. Ekonomiärenden
Dekorationer till förfESSt uppgår till 416 kronor.
§8. Vad fan gör ESS
Kommer hållas den 15 oktober mellan 12.00 – 13.00
§9. Tackfest för staben
Kommer hållas den 18 oktober.
Present till Introduktionskommittén uppgår till 1800 kronor.
§10. Alumniträff
Planering pågår.

	
  

	
  
	
  

§11. Generalsittning
Kommer ske den 31 oktober på Witt.
Biljettpris uppgår till 180 kronor styck. Biljetten inkluderar
middag, eftersläpp samt drinkbiljett.
§12. Rapporter
Linnéa Pankko: Varit på ordförandemöte med Sara Rydén
samt varit på resursdag för presidiet. Varit på frukostmöte med dekanen och haft
möte med Viktor Lagerkrans, ordförande för kårhuset. Skickat in stickprov på
Kalmar ESS medlemmar till sero. Haft möte med de nya och gamla generalerna samt
varit på fakultetsstyrelsemöte.
Sara Rydén: Varit på ordförandemöte med Linnéa Pankko samt varit på resursdag
för presidiet. Hållit föredrag för gymnasielever angående Linnéuniversitetet. Varit på
frukostmöte med dekanen och haft möte med Viktor Lagerkrans, ordförande för
kårhuset.
Christian Andersson: Betalat fakturor och bokfört. Har även medverkat vid
välkomstmässan.
Sophia Bosetti: Haft kontakt med EHVS Växjö angående försäljning av overaller.
Medverkat på välkomstmässan samt registrerat nya medlemmar.
Emma Wilde: Medverkat på välkomstmässan och kontaktat Sebastian Hellvin
angående anonyma tentor.
Andréa Engwall: Medverkat på välkomstmässan samt anordnat Kalmar ESS
förfESSt och haft möte med generalerna angående deras sittning. Varit på möte med
Anders från Witt samt Jimmy Strand angående generalsittningen. Haft möte med
utskottet och hållit föredrag för gymnasielever angående Linnéuniversitetet.
Carl Ekfeldt: Medverkat vi välkomstmässan samt haft möte med Felicia Jarl
angående BusinESS day.
Carolina Eldforsen: Medverkat på välkomstmässan samt uppdaterat hemsidan.
Även arbetat med marknadsföringen inför generalsittningen.
§13. Övriga frågor
- Resursdag för utbildningsutskottet den 15 oktober

	
  

	
  
	
  

§14. Nästa möte
Kommer hållas den 3 november 2014.
§15. Mötet avslutas

Underskrifter:

________________________________
Linnéa Pankko
Mötesordförande

_________________________________
Sophia Bosetti
Mötessekreterare

_________________________________
Christian Andersson
Justeringsman

	
  

