Styrelseprotokoll 2013-02-19
Plats: Kalmar Nyckel.

Närvarande:
Adam Fredriksson
Angelica Lervik
Cecilia Gustafsson
Emma Jacobsson
Johan Nordin
Felicia Jarl
Sara Rydén
Robin Ullström (deltagande via skype)
§1. Cecilia Gustafsson öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Angelica Lervik
§4. Föregående protokoll godkänns
§5. Ekonomiärenden
Angelica Lervik föredrar om IK och Generalernas tröjor fakturan ligger på 1800
kronor. Beslut tas om att Stabsmedlemmarna ska stå för kostanden själva.
Beslut tas om att vi ska köpa in brosch med Kalmar ESS logga till föreningen,
kostnaden uppgår till 438 kronor.
§6. Årsmöte
Verksamhetsplanerna från medlemmarna i styrelsen för Kalmar ESS ska vara
inlämnade till ordförande Cecilia Gustafsson senast fredag 23 februari.
Under årsmötet kommer vi bjuda på lättare fika, bestående av kaffe och smörgåsar.
§7. Uppföljning Kalmar ESS förfESSt
60 till 70 personer var på plats när den första Kalmar ESS förfesten ägde rum.
Nästa förfESSt kommer äga rum antingen 20 mars eller 27 mars.
§8. Maskeradbal
Maten är klar det kommer vara buffé, kostnaden för maten uppgår till 125 kronor per
person.
Priserna för musik är inte färdiga och därmed är inte biljettpriserna beslutade ännu.
§9. Rapport från deltävling i SM i ekonomi
Marknadsföring påbörjad då projektgruppen startat informationsspridning i klasserna.
Beslut tas om att 1000 ska läggas till kostanden för deltävlingen i SM i ekonomi.

§10. Rapport från Studentruset
Kommunen har godkänt eventet. Handläggningsavgiften på
700 kronor behöver föreningen förmodligen inte betala.
Ärende om polistillstånd är uppe men ännu inte klart.
§11. Rapport från balgruppen
Priset för biljetterna kommer vara 750 kronor.
Delbetalning finns som alternativ.
§12. Nya samarbeten
Nya samarbeten disskuterades.
§13. Bussresa till Stockholm
Linnestudenterna har äskat 16 000 kronor till bussresan.
Vidare förs diskussion om vilka företag vi ska besöka.
§14. Inför Kontaktmannakonferensen
§15. Rapporter
Cecilia Gustafsson: Arbetar med att ta fram en motion till S.E:R.O gällande en
stadgeändring. Dock kommer motionen inte lyftas förrän på SM i Ekonomi men
kommer fortsättas beredas på Kontaktmanna.
Har haft möte med arbetsgruppen som ska forma ett utbildningsråd, dock kunde inte
dekanen närvara så inget beslut fattades.
Har fortsatt arbetet med projektgruppen för SM i ekonomi.
En intervju med Barometern har också genomförts tillsammans med Carl Ekfeldt
angående studieliv i Kalmar.
Angelica Lervik: Har fortsatt överlämning med Sara Mared.
Sara Rydén: Utskottet är klart, det kommer bestå av: Nicolina Bengtsson, Emma
Marcusson och Emma Nordkvist Öman. Första mötet med utskottet är hållet.
Felicia Jarl: Har skött försäljning av Kalmar ESS overaller. Har dessutom börjat med
nya loggor för DSM och General tillsammans med Daniel Zorman.
Robin Ullström: Har lagt fram idéer inför internationella kvinnodagen att den bör
uppmärksammas från föreningen.
Har spånat på lite på nya sammarbeten inför BusinESSday.
Agneta Kallstenius är uppe som idé som föreläsare under vår- eller höstterminen.
Adam Fredriksson: Utskottet är färdigt, det kommer bestå av åtta personer:
Christian Andersson, Björn Rune, Alexander Barwén, My Nilsson, Greta Kezelyte,
Janina Friman, Clara Sedman och Andreas Torstensson.
Inför Maskeradbalen är det färdigt med toastare, det kommer vara Isabelle Bordier

och Robin Mild.
Har haft möte tillsammans med IK om huvudfaddrarna.
Johan Nordin: Utskottet är valt och kommer bestå av: Carolina Eldforsen och Lovisa
Tuijnman.
Kalmar ESS styrelses bilder är färdiga och ligger nu ute på hemsidan.
Bilderna från introduktionen är nu upplagda på Kalmar ESS facebook.
Emma Jacobsson: Har gjort intyg till utskotten samt en dokumentmall för
partnerföretag.
§15. Övriga frågor
Beslut togs om att alla dokument hädanefter ska skrivas i typsnittet Arial.
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 10 mars klockan 17.00.
§17. Mötet avslutas
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