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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-10-22 

Plats: Grant Thorntorn 

Närvarande: Anna Marble, Louise Enoksson, Hasen Hafid, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora 

Gustafsson, Alice Lundgren, Martin Westerlund, Arvid Häller, Oliver Perttunen, Karolina 

Skytt, Ella Söderberg. 

Icke närvarande:  

Närvarande utan rösträtt: Carl Allerth  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl. 16:45. 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Anna Marble. 

 

§ 3 Val av sekreterare  

Till sekreterare valdes Louise Enoksson. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Alice Lundgren. 

 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 6 Föregående protokoll 

Godkännande av föregående protokoll. 

 

§ 7 Dagordning 

1. Träning på Racketcenter (Axel) 

Axel tänker ordna ett aktivitetstillfälle på Racketcenter den 14/11 då tanken är att boka åtta 

badmintonplaner och fyra squashplaner. För 1,5 timme kommer det kosta max 1920 kronor. 

Styrelsen ser god medlemsnytta och är positivt inställda. 

 

Axel yrkar på att KarlEkon betalar max 1920 kronor för hallar på Racketcenter. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Axels yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Axels yrkande. 

 

2. Köpa in kylskåp till kontoret (Louise) 

Louise anser att KarlEkon bör köpa in ett litet kylskåp till kontoret för att kunna förvara 

exempelvis mjölk som erbjuds till kaffet på föreningens olika aktivitetstillfällen. Louise 

föreslår ett kylskåp från IKEA som rymmer 43 liter och kostar 1295 kronor. Styrelsen 

diskuterar och instämmer att det är en bra idé. 
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Louise yrkar på att KarlEkon köper in ett kylskåp till kontoret för 1295 kronor. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Louise yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Louise yrkande. 

 

3. Köpa ny hemsida för KarlEkon (Hasen) 

Hasen anser att KarlEkons nuvarande hemsida är relativt gammal, svår och tidskrävande att 

hantera och kollar därefter upp intresset hos övriga i styrelsen om ett eventuellt byte av 

hemsida. Hasen föreslår tjänsten Sqarespace.com som kostar 1734 kronor årligen. Styrelsen 

håller med om att föreningen bör byta platsdomän för hemsida men skulle vilja se lite fler 

förslag att jämföra med. Hasen ska återkomma till nästa möte. 

 

Anna yrkar på att bordlägga punkt 3 till nästa möte. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande. 

 

4. Beslut om Kick-off pengar (Alice & Louise) 

Tidigare har det diskuterats hur mycket pengar som ska ges till respektive kick-offs. Summan 

som delats ut till diverse kick-offer har varierat och det har inte funnits någon ordentlig mall 

eller bestämmelse att följa. Som praxis har det sagts 250 kronor per person men som max 

1000 kronor. Därför kommer Alice och Louise med ett förslag som ska gälla för alla kick-

offer, oavsett storlek.  

 

Styrelsen diskuterar olika valmöjligheter och förslag men kommer fram till att var 

styrelsemedlem ska tänka på saken till nästa möte.  

 

Mötet ajourneras 17:46. 

Mötet återupptas 17:55. 

 

Anna yrkar på att bordlägga punkt 4 till nästa möte. 

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande. 

 

§ 8 Övriga punkter 

 

§ 9 Veckouppdatering 

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

 

§ 10 Nästa möte 

Måndag 4/11, klockan 16:15. 

Fikaansvarig: Arvid Häller 
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§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl.18:45. 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Anna Marble  Louise Enoksson Alice Lundgren  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


