Styrelseprotokoll 2013-03-10
Plats: Kalmar Nyckel.

Närvarande:
Adam Fredriksson
Angelica Lervik
Cecilia Gustafsson
Emma Jacobsson
Johan Nordin
Felicia Jarl
Sara Rydén
Robin Ullström
§1. Cecilia Gustafsson öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Robin Ullström
§4. Föregående protokoll godkänns
§5. Ekonomiärenden
Duk som används vid utställningen på Karmadagen införskaffades kostnaden uppgår
till 300 kronor. Kostnad för skiva till bordet vid utställningen på Karmadagen samt
godis uppgår till 600 kronor. Totalkostnaden för utställningen på Karmadagen uppgår
till 900 kronor.
Fika till årsmötet uppgår till en kostnad på 250 kronor.
Present till Värdföreningen Sundekon inför Kontaktmannakonferensen uppgår till 350
kronor.
Fika till bESStis mötet inför bESStis inval uppgår till en kostnad på 300 kronor.
Izettle införskaffad till Kalmar ESS för att underlätta hanteringen av betalningar,
kostnaden uppgår till 190 kronor.
§6. Inköp av ny skrivare.
Syftet med inköpet är att minska kostnaderna hos Arkitetkopia, i längden, då den nya
skrivaren kan skriva ut planscher i A3. Dessutom var det nödvändigt för Kalmar ESS
eftersom föregående skrivare gått sönder. Beslut tas om att kostnaden för den nya
skrivaren uppgår till 2500 kronor.

§7. Maskeradbal
Totalt kom 120 personer och priset per biljett uppgick till 125
kronor (=totalt 2900 kronor).
Kostnaden för konfetti för kvällen uppgick till 350 kronor.

§8. Deltävling SM i Ekonomi
Tio lag är för närvarande anmälda och fyra rättande lärare är
klara.
På kvällen kommer det anordnas en sluten förfESSt för de som deltagit under
deltävlingen samt för de som varit funktionärer under dagen.

§9. Nya samarbeten
Nya samarbeten diskuterades.
§10. Bussresa till Stockholm
Kommer förmodligen att anordnas under v. 16, exakt datum är inte bestämt ännu.
§11. ”Vad gör en ekonom”
I dagsläget är det 72 stycken bekräftade till föreläsningen.
§12. Rapport från Studentruset
Responsen var bra ifrån utställningen på Karmadagen.
För närvarande sker diskussioner om sponsorer och kostnader.
§13. Kalmar ESS förfESSt
Datum diskuteras förmodligen kommer den hållas den 20 mars på Falken.
§14. Beslut om typsnitt
Syftet: är att underlätta det administrativa arbetet för föreningen.
Beslut tas därför att alla dokument i föreningen kommer skrivas i Arial istället för
dejavu sans.
§15. Rapporter
Cecilia Gustafsson: Har haft möte på SEB tillsammans med Angelica Lervik för
ändringen av firmatecknare för Kalmar ESS.
Har reviderat stadgarna.
Har förberett handlingarna inför årsmötet.
Uppstartsmöte med projektgruppen för examensceremonierna har hållits.
Har varit på beredningsmöte inför mötet med fakultetsstyrelsen den 13 mars 2013.
Angelica Lervik: Har haft möte med banken för ändringen av firmatecknare.
Har skött den löpande bokföringen.
Har gjort excellfiler för att underlätta och få en mer ekonomisk översikt.

Sara Rydén: Håller på med mallar för avtal med sponsorer.
Felicia Jarl: Har skött försäljning av Kalmar ESS overaller.
Robin Ullström: Har haft P-riksmöte. Vill sätta igång ett
pilotprojekt där en huvudansvarig från varje klass ser till att göra
en utvärdering på varenda kurs som programmet läser. Håller
även på med att skaffa intyg för räknestugan.

Adam Fredriksson: Håller på med planeringen inför maskeradbalen. Har haft möte
med KSL tillsammans med Sofia Hult och Anderas Gillberg.
Johan Nordin: Har gjort broschyrer till föreläsningen ”Vad gör en ekonom” och
maskeradbalen samt banderollen för SM i Ekonomi.
Emma Jacobsson: Håller på med planeringen inför bussresan till Stockholm. Har
planerat in att Kalmar ESS styrelse ska ta bilder tillsammans under april månad och
förhoppningsvis går detta att ordna till resten av Staben.
§15. Övriga frågor
Alla inom styrelsen bör ha i åtanke om en aktivitet inför valborg på Lindö.
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 4 april 2013.
§17. Mötet avslutas
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Justeringsman

