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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2020-11-03 

Plats: Online via Zoom 

Närvarande: Amanda Nygren, Linnéa Söderström, Celina Nilsson, Sara Wiman, Wilma 

Högqvist, Marcus Olsson, Amanda Persson, Leila Kafaii, Hanna Jansson, Sebastian Ruud 

Tietze 

Icke närvarande: Ivo Kuijpers 

Närvarande utan rösträtt: William Bäck 

___________________________________________________________________________ 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Amanda Nygren, förklarar mötet öppnat kl. 17:15 

 

§ 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 Marcus Olsson 

 

§ 5 Veckouppdatering 

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

 

William Bäck justeras in 17.19 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 7 Föregående protokoll 

Godkännande av föregående protokoll. 
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§ 8 Dagordning 

8.1 KEY projektledare på besök 

Projektledaren för KEY, William Bäck, är med på mötet för att presentera och besvara frågor 

angående den budget de tagit fram. Schemat för dagen den 24 november är under 

konstruktion och kommer ut så snart som möjligt.  

 

Sebastian yrkar på att godkänna budgeten för KEY-dagen 2020. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Sebastians yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Sebastians yrkande. 

 

William Bäck justeras ut 17.46 

 

8.2 Medlemspolicy 

Medlemspolicyn är nu reviderad och styrelsen går genom den för att se om det är mer 

formaliafel eller liknande som ska ändras på. Den ändras till årsskiftet 2021.  

 

Amanda N yrkar på att uppdatera medlemspolicyn inför 2021. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande. 

 

8.3 Introduktionsreglemente 

Styrelsen går genom introduktionsreglementet en gång till för att se om det är mer som ska 

ändras på innan det uppdateras och läggs upp på hemsidan.  

 

Amanda N yrkar på att bordlägga punkt 8.3 till nästkommande möte. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande. 

 

8.4 Stadgar 

Amanda P har gjort en översiktskoll på stadgarna för att se om det är formaliafel och 
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redaktionella ändringar som behövs ändras på. Formaliafel är tillåtet för styrelsen att göra 

utan ett stämmobeslut.  

 

Amanda P yrkar på att göra redaktionella ändringar i stadgarna. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Amandas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Amandas yrkande. 

 

8.5 Utskottströjor 

Vid tidigare möte var det oklart med kostnaden för utskottströjor för Sexmästeriets utskott 

samt näringslivsutskottet. Nu är kostnaden konstaterad och sexmästeriets utskott önskade att 

köpa tröjor för de kick-off pengar som finns budgeterade för varje utskott.  

Tröjorna kostar 398 kronor inkl moms och totalt 2786kr för sexmästeriets tröjor.  

 

Hanna yrkar på att köpa in utskottströjor för en kostnad för 2800kr 

Styrelsen går till beslut att bifalla Hannas yrkande.  

Styrelsen beslutar att bifalla Hannas yrkande. 

 

8.6 Royalty Free Music 

Wilma har kollat upp alternativ för royalty free music för föreningen att använda på sociala 

medier. Premium Beats är en tjänst som kommer kosta 49 $ (USD) vilket understiger 1000kr 

för den kostnaden man kan yrka under. Wilma kommer införskaffa den tjänsten och påbörja 

att använda den så snart som.  

 

 

 

§ 9 Övriga punkter 
Ovvesittningen kommer tyvärr inte kunna vara genomförbar i och med den rådande situationen. 

C.A.P.S. har stängt ner sin lokal och föreningen har ställt in event inom den närmsta framtiden, för att 

minska spridningen ifrån KarlEkons håll och hoppas på att i framtiden kunna öppna upp när 

restriktionerna har lättat.  
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§ 10 Nästa möte 17/11 

 

Fikaansvarig: Eget ansvar 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande, Amanda Nygren, avslutar mötet kl. 19.40 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Amanda Nygren  Linnéa Söderström Marcus Olsson  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 
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