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Idéläran
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Närvarande:

Funktion

Namn

Email

Sekreterare

Torbjörn Wästerlid

wasterlistudent. halmers.se

Ledamot

Alvar Palm

a_palmhotmail. om

Ledamot

Jon-Henrik Svonni

jonhenristudent. halmers.se

Kassör

Tobias Svensson

dj.bissegmail. om

Ordförande

Eri

erlandssstudent. halmers.se

Ledamot

Kalle Berg
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Erlandsson

Preliminärer
Mötets öppnande
Ordförande Eri

•

karlbestudent. halmers.se

Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:12.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

•

Val av justeringsman
Karl Berg o h Jon-Henrik Svonni väljs till justeringsmän.

•

Adjungeringar
Inga
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Styrelsens arbete
Kårmedlemskap
Kårmedlemskapet är nu i prin ip klart, årsmötesprotokollet måste do k
ski kas in signerat till kåren. En diskussion utbryter om huruvida CFS
borde ha några spe iella kläder, bland annat svettband, handskar, o h
tröjor diskuteras.

1

Chalmers Flippersällskap
Protokoll styrelsemöte 091212, mötesnummer 13/2008
•

•

•

3
•

•

Hemsidan

Hemsideadressen blir antagligen sfs. hs. halmers.se. Vi ska se vad datagruppen har att erbjuda.

Sverok

CFS har än så länge fått 4040 kronor från Sverok. Förhoppningsvis får
vi lite mer om ett tag. Det nns vissa problem med att medlemskap
tar slut i föreningen till maj, vilket innebär att vi inte får fullt bidrag.

Ekonomi

Just nu har CFS ungefär 3600 kr i kassan. Dessutom nns utestående
inkomster på irka 1500 kr. Vi diskuterar lite löst vad vi ska lägga
dessa pengar på. Förslag som kommer upp är bland annat CM, ippervagn, ipper, föreningskläder eller liten ipperträ på I. Vi behandlar
vidare förslaget om att köpa in föreningskläder men beslutar att vara
restriktiva med inköpen av kläder.
Vi samspråkar även om en storsatsning på CM. Det vore kul med en
lagtävling o h na priser i 500 kronorsklassen. Tävlingen bör nog helst
vara på en lördag. Vi ställer oss frågan om den ska vara stängd eller
öppen för allmänheten. Styrelsen kommer fram till att den borde vara
stängd ty vi kallar oss ändå Chalmers Studentkårs Flippersällskap. Tillsist berör vi frågan om ipperinköp. Detta vore en n motivation för att
vara med i styrelsen o h dessutom skulle det bidra med na inkomster
åt föreningen.

Arrangemang
Utvärdering av ipperträ 3

Det framkom synpunkter på att korven var lite överkokt. Tävligen drog
o kså ut lite för långt på tiden, vilket ledde till att vissa tävlande tvingades lämna WO. Flipperfraktande o h reparerande borde idealt sätt
ske en dag innan träen, för att ipprena ska kunna ställas i ett vettigt
ski k innan tävligen drar igång.

CM i ipper

Eri radar upp en lång lista på saker som måste göras. Denna inkluderar: boka lokal, xa I:s ipper, ipper från Liseberg, tala med elektro
mm. Datumet diskuteras, efter att vi nästan beslutat oss för lördagen
den 14 februari fastställs datumet tillsist till söndagen den 15 februari.
Dagen innan, det vill säga under lördagen, ska ipper fraktas. Vi vill
att tävligen ska bestå av en lag o h en singeltävling. Torbjörn ska kolla
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upp eventuella priser. Erik (faggan) ska xa en banderoll o h Eri kolla
upp regelerna. Styrelsen pratar om att try ka upp massvis av as her
o h att anmälningar ska ske elektroniskt. Priset bör ligga mellan 20-40
kr.
•

•
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Flipperträ

Styrelsen beslutar att ingen ordinär ipperträ ska annordnas utöver
CM under läsperiod 3.

Övriga arrangemang

En liten ipperträ ska eventuell hållas där CFS hyr två ipperspel o h
låter medlemmarna spela gratis. Mötet röstar för.

Övriga frågor

Inga.
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Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas tisdag LV1 09/01/20.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:14.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid
Ordförande Eri Erlandsson
Justeringsman Jon-Henrik Svonni
Justeringsman Karl Berg
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