Protokoll styrelsemöte
Idéläran
081110 12:00
Närvarande:

Funktion

Namn

Email

Ledamot

Erik Fagerberg

erik.fagerberggmail. om

Ledamot

Karl Berg

karlbestudent. halmers.se

Sekreterare

Torbjörn Wästerlid

wasterlistudent. halmers.se

Ledamot

Alvar Palm

a_palmhotmail. om

Kassör

Tobias Svensson

dj.bissegmail. om

Ordförande

Eri

erlandssstudent. halmers.se
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•

Erlandsson

Preliminärer
Mötets öppnande
Ordförande Eri

•

Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:25.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

•

Val av justeringsman
Erik Fagerberg o h Alvar Palm väljs till justeringsman.

•

Adjungeringar
Inga
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Styrelsens arbete
Hemsida
Eri

Erlandsson har inte pysslat så my ket med hemsidan på sistone,

man inom kort planerar han att lägga in titel o h bakgrundsbild.
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Logotyp

Anders har inte lat någonting på logotypen. Vi har tidigare beslutat
att han ska få kompensation i form av lun hkuponger för irka 100
kronor men bestämde oss nu för att höja detta belopp till 200 kr.

Sverok

Vi har nu fått 4040 kr från Sverok. Detta inkluderar det årliga föreningsbidraget samt 13 medlemsbidrag. Pengarna ligger just nu på det
tillfälliga kontot som Eri har tillgång till.

Kårmedlemskap

Kåren har nu sagt att vi får bli kårmedlemmar. Do k ej utan vissa villkor. För att få bli medlem måste vi dels byta namn från Chalmers Flipper Sällskap till Chalmers Studentkårs Flippersällskap o h dels göra ett
tillägg i stadgarna där vi skriver att vi åtar oss att lyda under Chalmers
Studentkårs regler. För att göra denna komplettering till stadgarna
krävs ett extra årsmöte. Efter en stunds diskussion beslutade mötet
enhälligt att godkänna kårens krav.
Fördelar ett kårmedlemskap ger oss är bland annat hemsideutrymme,
eventuellt förvaringsutrymme samt mailadresser.

Arrangemang
Flipperträ 3

Vi samspråkade om vad vi behövde göra inför nästa ipperträ, den
20 november. Erik Fagerberg åtog sig att återigen xa en T-shirt med
texten stormästare eller liknande. Torbjörn tog på sig ansvaret för införskaandet av korv o h bröd. Mötet bestämde att ett rimligt pris per
korv är fem kronor. Eri har bokat databussen o h pratat med Elektro om att eventuellt låna deras ipperspel. Vi kommer överens om
att börja arbeta 13:00 med att bära ipperspel. Kalle Berg ska sköta
asheringen.

Övriga frågor

Tobias tar upp frågan om när medlemmar ska beviljas a ess till andra sektioners ipperspel. Vi bordlägger frågan tills dess vi blivit kårmedelemmar.
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Nästa möte

Årsmöte 12:00 tisdag LV6 2 de ember 2008.
Styrelsemöte 16:00 torsdag LV4 20 november 2008.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:07.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande Eri

Erlandsson

Justeringsman Erik Fagerberg

Justeringsman Alvar Palm
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