Styrelseprotokoll 2013-04-04
Plats: Kalmar Nyckel.

Närvarande:
Adam Fredriksson
Angelica Lervik
Cecilia Gustafsson
Emma Jacobsson
Johan Nordin
Felicia Jarl
Sara Rydén
§1. Cecilia Gustafsson öppnar mötet
§2. Dagordningen godkänns
§3. Till justeringsman väljs Sara Rydén
§4. Föregående protokoll godkänns
§5. Ekonomiärenden
Mat köptes till projektgruppen dagen innan deltävlingen SM i Ekonomi, på grund av
lång arbetsdag, kostnaden uppgår till 700 kronor.
§6. Uppföljning ”vad gör en ekonom?”
Föreläsningen gick bra och var uppskattad, totalt deltog 86 personer.
§7. Uppföljning deltävling SM i Ekonomi
Projektgruppen höll sig någorlunda inom budgeterade kostnader.
Totalt tävlade tio lag och det vinnande laget bestod av: Jenny Ahlberg, Henrik
Hagström och Carl-Fredrik Hultgren, dessa tre kommer representera Kalmar ESS
under finalen som anordnas i Halmstad i maj.
§8. Bussresa till Stockholm
Då allt ännu inte är klart kommer bussresan flyttas till maj månad.
Nytt förslaget datum är 20-21 maj.
§9. Nya samarbeten
Nya samarbeten diskuterades.
Cecilia Gustafsson föredrar om ett eventuellt samarbete med JS Sverige, Emma
Jacobsson yrkar på votering och öppen votering sker. Majoritetsbeslut togs i
voteringen att samarbete ska genomföras.

§10. Kalmar ESS förfESSt
Kommer anordnas onsdagen den 10 april på Falken, tema
kommer vara hattfnatt. Kostnaden för dekoration kommer uppgå
till 100 kronor.
§11. Gästföreläsning
HR-arbetaren Agneta Kallstenius, Arbetsmiljö- och
hälsocontroller på Helsingborgs Stad, kommer besöka Linneuniversitetet i Kalmar
och föreläsa. Föreläsningen kommer äga rum 22:a april klockan 13-15 i Ny200.
Gunilla Larsen Borg (HRM) är kontaktad och HRM 1:an kommer få den föreläsningen
inlagd i deras schema. Beslut har tagits om att stå för hennes resekostnader från
Växjö till Kalmar och från Kalmar till Helsingborg.
§12. Sittning den 27 april
Tema på sittningen kommer vara djungel. Biljetterna kommer säljas för 139 kronor
styck och sittningen kommer anordna på First Hotel Witt i Kalmar. Kostnaden för
dekoration kommer uppgå till 500 kronor, dessutom kommer en kostnad för inköp av
dukar att tillkomma utöver dessa 500 kronor.
§13. SM i Ekonomi
Bilar kommer användas för resan till Halmstad där SM i Ekonomi anordnas. 14
personer kommer att skickas från Kalmar och där ingår sju personer från Kalmar
ESS Styrelse, en Kalmar ESS styrelsemedlem som åker för S.E.RO:s räkning, tre
tävlande, projektgruppen för deltävlingen i SM i ekonomi tre stycken samt en extra.
§14. Rapport från Studentruset
Anmälan är nu öppen.

§14. Rapporter
Cecilia Gustafsson: Den huvudsaliga tiden har gått åt deltävlingen SM i Ekonomi.
Har beställt overaller till alla bESStisar. Har skickat in medlemsregister till S.E.R.O.
Har varit på ordförandeträff med bland annat Linnestudenterna och de andra
föreningarnas ordförande.
Angelica Lervik: Har fortsatt sin överlämning med Sara Mared. Har skött försäljning
av Kalmar ESS overaller tillsammans med Felicia Jarl samt inventerat lagret gällande
overaller och märken. Har varit på styrelseutbildning tillsammans med Cecilia
Gustafsson.
Sara Rydén: Mall för avtal med sponsorer är klart. Har fixat olika paket som
sponsorer kan välja mellan då de ingår i avtal med Kalmar ESS. Har haft möte med
utskottet och börjat planeringen inför BusinESSday.

Felicia Jarl: Har skött försäljning av Kalmar ESS overaller
tillsammans med Angelica Lervik samt inventerat lagret gällande
overaller och märken.
Robin Ullström: Haft första möte med Utbildningsutskottet.
Johan är väldigt driven i anonyma tentor-frågan och Madde är
väldigt driven i att ta in gamla studenter som kommer och
berättar om vilken utbildning de gick, vilken väg de tog/inte tog och vad det har haft
för faktiskta påverkningar på deras yrkesliv i dag.
Adam Fredriksson: Håller på med planeringen inför sittningen den 27 april. Har haft
möte med KSL och övriga studentföreningar i Kalmar gällande Valborg på Lindö.
Johan Nordin: Har tillsammans med Emma Jacobsson arbetat med föreläsningen
”vad gör en ekonom?”. Vepor som ska sitta utanför Kalmar ESS kontor har gjorts
klara. Visitkort till den nya styrelsen för Kalmar ESS är beställa och på väg.
Emma Jacobsson: Har planerat inför en föreläsning med Johan Ström och Malin
Ingman Wettler och spånat på lite idéer gällande att föreläsningen skulle hållas i en
annan miljö än skolan så som att den skulle kunna kombineras med en After School.
Har även skött planering inför bussresan till Stockholm.
§15. Övriga frågor
§16. Nästa möte
Kommer hållas den 22 april 2013 klockan 16.00
§17. Mötet avslutas
Underskrifter:

________________________________
Cecilia Gustafsson
Mötesordförande

_________________________________
Felicia Jarl
Mötessekreterare

_________________________________
Sara Rydén
Justeringsman

