!
Styrelseprotokoll 2015-02-17
Plats: Kalmar Nyckel.
Närvarande:
Johanna Bengtsson
Christian Liljestrand
Sandra Müller
Thomas Joelsson
Martin Segorp
Tova Persson
Hampus Rönnberg
Rebecca Schönström (via skypelänk)
§ 1. Johanna öppnar mötet

!
§ 2. Dagordningen godkänns
!
§ 3. Till justeringsman väljs Hampus Rönnberg
!
§ 4. Föregående protokoll godkänns
!

§ 5. Informationsärenden
· Ordförande informerar att projektledare till Examensbalen och Studentruset är
tillsatt.

!

§ 6. Beslutsärenden
· KalmarESS beslutar att betala för de två representanter som gick på banketten i
samband med Karmadagen. Kostnaden blev 740 kr totalt.
· KalmarESS bjuder medlemmarna på lunch i samband med årsmötet.
· KalmarESS har beslutat att bjuda in EHVS styrelse på ett gemensamt utbytesmöte
för att stärka våra föreningars samarbete. Detta utbytesmöte kommer infalla den 4
Mars
· Studentruset skall hållas den 23 Maj.
· BusinESS trip skall genomföras mellan den 15-16 April.
· En sittning skall hållas den 14 Mars
· KalmarESS beslutar att Philip Smedjevik ersätter Hampus Rönnberg på
Kontaktmannakonferensen.

!

§ 7. Diskussionsärenden
· Rapportering
- Johanna Bengtsson: Har haft möte med projektledare för examensceremonin.
Har genomfört resursdag för ordförande i Stockholm. Har varit i kontakt med EHVS
för gemensamt samarbete.

!

- Christian Liljestrand: Har medverkat på Karmadagen. Fixat kaffesponsring till
årsmötet.

!

!
- Sandra Müller: Har genomfört överlämningen med Christian Andersson. Bokfört i
-

pärm.
Tova Persson: Börjat planera SM i ekonomi. Har startat ett utbyte av information
med Sebastian Hellvin. Ska ha ett möte med Mik Future för ett eventuellt
samarbete. Blueberry vill komma och föreläsa för våra medlemmar.

!

- Martin Segorp: Har planerat förfESSten med sitt utskott. Fortsatt med planering
av sittningen som skall genomföras den 14 Mars.

!

- Hampus Rönnberg: Uppstart av näringslivsutskottet. Har kontaktat flertalet
företag för att försöka starta upp samarbeten. Samarbetspartners diskuteras.

!

- Thomas Joelsson: Medverkat vid Karmadagen och var ansvarig för inventarierna
under eventet. Registrerat medlemmar.

!

- Rebecca Schönström: Har skapat marknadsföringen i samband med förfESSt

!

eventet.

· Karmadagen: Vi är nöjda med Karmadagen och vi anser att vi fick värdefull
information utav våra medlemmar för att utveckla KalmarESS.

!
· Sociala medier: Facebook profil diskuteras.
!
· SM i Ekonomi: Datum har ändrats till den 11 Mars, detta på grund av lärarbrist.
!
§ 8. Övriga frågor
!
§ 9. Nästa möte skall hållas den 17 Mars
!
§ 10. Mötet avslutas
Underskrifter:
________________________________
Johanna Bengtsson
Mötesordförande

!

_________________________________
Thomas Joelsson
Mötessekreterare

!

_________________________________
Hampus Rönnberg
Justeringsman

