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Närvarande:

Funktion

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ordförande

1
•
•
•
•

2
•

Namn

Torbjörn Wästerlid
Alvar Palm
Jon-Henrik Svonni
Erik Fagerberg
Tobias Svensson
Eri Erlandsson

Email

wasterlistudent. halmers.se
a_palmhotmail. om
jonhenristudent. halmers.se
erik.fagerberggmail. om
dj.bissegmail. om
erlandssstudent. halmers.se

Preliminärer
Mötets öppnande

Ordförande Eri Erlandsson förklarar mötet öppnat 17:12.
Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
Val av justeringsman

Jon-Henrik Svonni o h Alvar Palm väljs till justeringsmän.
Adjungeringar

Inga

Styrelsens arbete
Hemsida

Designen ska ändras. Ingen är bra på design. Banjo ska fråga sin labbkompis om han möjligen kan tänka sig att la lite på hemsidan. På
sidan bör det nnas:
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Karta över Chalmers med ipper utmärkta.
Information om ipperspelen, GC mm.
Tävlingsformulär.
Bildsida.
Tävlingar o h händelser utanför Chalmers.

• Logotyp

Loggan har slutligen färdigställts. Vi diskuterade huruvida vi var nöjda
med dess utseende eller ej. Diskussionen urartade lite lätt ett slag med
att vi tittade på bilder på gamla ipper såsom Humpty Dumpty. Tillslut
kom vi fram till ett ändringsföslag till loggan som innefattande följande:
 Ta bort hålet bak på ippret
 Eventuellt lägga till en myntlu ka, baserad på spelet Cpt.Fantasti

Förslaget röstades igenom enhälligt. Vi diskuterade även eventuell kompensation till Anders för hans utmärkta arbete med logotypen. Vi
bestämde att två lun hkuponger o h gratis medlemskap i ett år (även
gratis inträde till ipperträar) var en bra present.
• Sverok

Vi riskerar tydligen att gå miste om en del pengar eftersom vi inte ski kade in vår bidragsansökan elektroniskt. Mötet tänker inte ski ka någon
CFS-representant till Sveroks årsmöte. Eri har uppmärksammat att
Sverok även erbjuder ett spe iellt arrangemangsbidrag om man ansöker
fyra ve kor innan arrangemanget. Mötet beslutar att försöka få detta
extra bidrag till nästa ipperträ.
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Arrangemang

• Utvärdering ipperträ #2

CFS andra ipperträ blev en stor su e, med 28 besökare. Vi diskuterade möjligheten att ta dit er ipper vid nästa ipperträ o h bestämde
oss för att göra ett försök. Till nästa ipperträ ska vi även börja förbereda oss något tidigare, så att vi hinner göra alla nödvändiga inställningar på ipperspelen innan tävlingen börjar. Vi ska även ta med
färdiggjorda poänglappar där folk kan skriva upp sina reslutat.

• Flipperträ #3

Till kommande ipperträ ska vi eventuellt xa någon typ av förtäring.
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Vi ska, som tidigare togs upp under punkten Sverok, även försöka erhålla arrangemangsbidrag. Datumet faställdes till torsdag 20 november.

4
•

•
•

•

5

Övriga fragor
Egna ipperspel

Vi spekulerade i möjligheterna att hyra in oss i någon sektions ipperspel för att få en del av intäkterna i utbyte mot reparationsarbete.

Poängmallar

Tobias ska göra en mall för poängregistrering.

Tröjor

Vi diskuterade att eventuellt köpa in CFS-tröjor att ha på oss vid
evenemang.

Kårmedlemskap

Vi kommer troligtvis att bli kårmedlemmar på kårmötet den 17 oktober.

Nästa möte

Måndag 10 november (LV3) 12:00.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:27.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid
Ordförande Eri Erlandsson
Justeringsman Jon-Henrik Svonni
Justeringsman Alvar Palm
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