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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-10-20 

Plats: Online via Zoom 

Närvarande: Amanda Nygren, Linnéa Söderström, Ivo Kuijpers, Celina Nilsson, Sara 

Wiman, Wilma Högqvist, Marcus Olsson, Amanda Persson, Leila Kafaii, Sebastian Ruud 

Tietze 

Icke närvarande: Hanna Jansson 

Närvarande utan rösträtt:  

___________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 17:19 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Amanda Nygren. 

 

§ 3 Val av sekreterare  

Till sekreterare valdes Linnéa Söderström. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Sebastian Ruud Tietze 

 

§ 5 Veckouppdatering 

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget. 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 7 Föregående protokoll 

Godkännande av föregående protokoll. 

 



   
   
 

 
Postadress Internet Bankgiro Organisations nr 
Universitetsgatan 2 info@karlekon.com 403-5481 873201–2110 
651 88  KARLSTAD www.karlekon.com 

 

 

§ 8 Dagordning 

8.1 Budget K.E.Y(Sebastian) 

Sebastian har fått budgeten från projektledarna för KEY och styrelsen diskuterar den budget 

som de gjort. Styrelsen kommer med synpunkter till Sebastian och Leila att ta upp med 

projektledarna.  

 

8.2 Terminens KarlEkonit (Amanda N) 

Styrelsen har till mötet tänkt på en medlem som har utmärkt sig extra under terminens gång. 

Dessa kandidater diskuteras och styrelsen kommer fram med ett gemensamt beslut och denna 

medlem presenteras under årsstämman.  

 

8.3 Hedersmedlem (Amanda N) 

Inför mötet har styrelsen kommit på förslag på en medlem som har visat det lilla extra för 

föreningen. Styrelsen diskuterar förslagen och kommer fram till ett gemensamt beslut som de 

presenterar på stämman.  

 

Mötet ajourneras 18.00 

Mötet återupptas 18.05 

 

8.4 Årsstämma (Amanda N) 

Amanda berättar om hur årsstämman kommer se ut med mat, fika och lokal. Årsstämman 

kommer vara på Elite Stadshotell i Karlstad den 4 november. KarlEkon har vid tidigare 

stämmor bjudit på mat och fika, men då Elite Stadshotell önskar att KarlEkon köper det av de 

istället kommer fika och mat beställas från Elite och serveras under stämman. Projektstöd från 

S.E.R.O. har ansökts om och godkänts men KarlEkon kommer ändå behöva gå in med 3250 

kr till att täcka kostnaderna för lokal och fika. Rösträkningsprocessen diskuteras och alternativ 

för att göra rösträkningen så smidig som möjligt likaså.  

 

Amanda N yrkar på att KarlEkon ska betala 1 500 kr för lokal och 1750 kr för fika, totalt 

3250 kr för Årsstämman 2020.  
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Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande. 

 

8.5 Utskottströjor (Sebastian) 

Sexmästeriet och näringslivsutskottet önskar att beställa nya utskottströjor till sina nya 

medlemmar. Sexmästeriet behöver köpa in 7 stycken och näringsliv 2 stycken nya.  

 

Amanda N yrkar på att bordlägga punkt 8.5 och flytta den till nästkommande möte.  

Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande. 

 

8.6 Game of Stocks uppdatering (Amanda P) 

Amanda har fått mer information om den tävling Game of Stocks som Sesam anordnar och 

meddelar resten av styrelsen den informationen. KarlEkon kommer delta och den är 

individuell. Anmäloavgiften är 500 kr per skola och tävlingen kommer vara mellan 13 

november till 11 december. Mer information om tävlingen kommer komma ut på diverse 

sociala medier.  

 

8.7 Proposition Vice marknadsföring (Wilma) 

Wilma har skrivit ihop en proposition angående om att byta Art Director till Vice 

Marknadsföring. Styrelsen diskuterar denna proposition och skriver ihop en bakgrund för 

propositionen som kommer presenteras på årsstämman. 

 

§ 9 Övriga punkter 

 

Mötet ajourneras 19.08 

Mötet återupptas 19.15 
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§ 10 Nästa möte 17/10 

 

Fikaansvarig: Amanda Persson 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 20.35 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Amanda Nygren  Linnéa Söderström Sebastian Ruud Tietze 

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


