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Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-02-18 

Plats: CAPS 

Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma 

Palmborn, Hasen Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och 

Jack Norrena.  

Icke närvarande:  

Närvarande utan rösträtt: Erik Eivarsson, Ella Söderberg, Emma Reuter Luthander, Jonas 

Petersson, Martin Westerlund, Clara Hedlund och Ida Lindhal.  

 

a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.16:17. 

b) Till justeringsperson valdes Rebecca Lennartz. 

c) Fastställande av dagordningen. 

d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. 

 

1. Föregående protokoll 

1. Rutiner för företagskort (Anna) 

Anna yrkar på att bordlägga denna punkt till nästa möte. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Annas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Annas yrkande. 

 

2. Dagordning 

1. Inval till Utbildningsutskottet (Oskar) 

Oskar har fått in ansökningar till utbildningsutskottet och presenterar sina sökande. 

Oskars tanke med utskottet är att utskottet ska kunna konversera med fler studenter 

och samla in frågor som inte Oskar alltid hinner med. Utskottet ska även medverka på 

programråd. Den sökande, Jonas Petersson, berättar om sig själv och får sedan lämna 

rummet. Styrelsen diskuterar.  

 

Oskar yrkar på att välja in Jonas Petersson till Utbildningsutskottet 2019. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Oskars yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Oskars yrkande.  

 

2. Inval till Skattmästarutskottet (Philip) 

Philip har fått in ansökningar till skattmästarutskottet och presenter sina sökande. 

Philips tanke är att båda ska stötta Skattmästaren och förbereda sig inför eventuellt roll 

som Skattmästaren. De två sökande, Clara Hedlund och Martin Westerlund, berättar 

om sig själva. De sökande lämnar rummet och styrelsen diskuterar.  

 

Philip yrkar på att välja in Clara Hedlund och Martin Westerlund i klump till 

Skattmästarutskottet 2019. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Philips yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Philips yrkande. 

 

Clara Hedlund, Martin Westerlund och Jonas Petersson justeras ut 16:35. 
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3. Information om programråd (Oskar) 

Oskar och Louise har varit på programråd för både Internationella affärer och 

Civilekonomprogrammet. Oskar har genomgång av vad som diskuterades på mötet 

samt vad som kommer ske i framtiden till styrelsen. Oskar berättar att de två första 

åren bör alla studenter räkna med att rättningen av tentor kommer ta tjugo arbetsdagar 

istället för femton arbetsdagar och tycker att det är något KarlEkon behöver informera 

sina medlemmar om. Oskar berättar även om att handelshögskolan varit missnöjda 

över att studenter som åker till Åre mejlar lärare och ber om att bli tillgodosedd.  

 

Erik Eivarsson justeras in 16:41.  

Ida Lindahl justeras in 16:54. 

 

Mötet ajourneras till 17:00. 

Mötet återupptas 16:58. 

 

4. Utvärdering Åre tillsammans med Ida (Rebecca) 

Ida Lindahl, projektledare för Åre, är på besök för att tillsammans med styrelsen 

utvärdera Åre-resan. Rebecca berättar vad styrelsen gemensamt kom fram till på deras 

utvärderingen förra veckan. Ida tycker att Åre-resan vart lyckad och allt flutit på bra. 

Samarbetet med styrelse har varit bra. Ida tycker dock att hotellfrukost hade varit ett 

bättre alternativ istället för frukostpåse. Pre-skiweek var även lyckat som anordnades 

på CAPS innan resa.  

 

Ida Lindahl justeras ut 17:06. 

 

5. Propositioner (Rebecca) 

Alla propositioner som diskuterades på kick-offen är färdigskrivna. Rebecca vill att 

styrelsen gemensamt går igenom några i taget för att det inte ska bli för mycket på 

samma gång. De första sex propositionerna, av tolv, går styrelsen igenom för att de i 

framtiden ska kunna röstas igenom av styrelsen på ett styrelsemöte.  

 

Jack ska komma med ett nytt förslag på proposition till nästa styrelsemöte om vilka 

som kan söka till styrelsen. 

 

Rebecca yrkar på att bordlägga punkt 5, propositioner, till nästa möte. 

 

Styrelsen går till beslut att bifalla Rebeccas yrkande. 

Styrelsen beslutar att bifalla Rebeccas yrkande.  

 

6. Information om Kontaktmannakonferensen (Anna) 

Styrelsen tillsammans med reserverna går igenom vad som gäller under 

Kontaktmannakonferensen i Västerås. Avgång sker torsdag den 21/2 klockan 13:15.  

 

3. Övrigt 

Rebecca: Rebecca påminner om att ansökningsperioden till styrelsen öppnar 18 mars 

och stänger 31 mars. Afterwork med styrelsen är den 27 mars på CAPS, klockan 
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16:15. Den 20 mars kommer extrastämman äga rum och den ordinarie stämma är 24 

mars. 

 

4. Veckouppdatering 

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

 

5. Nästa möte  

Måndag 25/2, klockan 16:15 på Grant Thorntorn.  

 

6. Fika  

Philip Jansson 

 

7. Mötet avslutas 

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 19:02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Anna Marble  Louise Enoksson Rebecca Lennartz  

Ordförande   Sekreterare  Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


