Protokoll styrelsemöte
Hemma hos Eri
090120 18:00
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

Erik Fagerberg

erik.fagerberggmail. om

Ledamot

Karl Berg

karlbestudent. halmers.se
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•

Erlandsson

Preliminärer
Mötets öppnande
Ordförande Eri

•

Erlandsson förklarar mötet öppnat 18:27.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

•

Val av justeringsman
Jon-Henrik Svonni o h Tobias Svensson väljs till justeringsman.

•

Adjungeringar
Inga

2
•

Styrelsens arbete
Kårmedlemskap
Vi är numera fullvärdiga medlemmar o h kan som sådana bland annat
låna kårens bil. Vi ska även få ett skåp, samt få använda kårens kopiator.
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Chalmers Flippersällskap
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Utöver detta får vi dessutom hemsideutrymmer på kårens hemsida,
samt mailadresser.
• Hemsida

Vi har frågat kåren om vi får ta oss hemsideadressen fs. hs. halmers.se
o h det är enligt dem a eptabelt. Bara vi kallar oss Chalmers studentkårs ippersällskap o iellt. Vi beslutade därmed att ha kvar texten
CFS på logotypen o h att be GUD om domänet fs. hs. halmers.se.
Hemsidan ska rustas upp lite inför Chalmersmästerskapen i ipper. Det
ska bland annat tillkomma någon typ av anmälningssida (blir troligen
via mail) o h information om tävlingen o h hur den kommer att gå till.

• Sverok

Vi har glömt att ta ordentliga kontaktuppgifter från vissa medlemmar. Detta är dåligt, eftersom vi därmed går miste om bidrag från
Sverok o h det kan uppstå pinsamma situationer när folk påstår sig
vara medlemmar men inte nns registrerade.
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Arrangemang

• Chalmersmästerskapen

Vi började punkten med att diskutera vilka ipper vi eventuellt kan
använda vid ipper CM. Vi kommer fram till att de säkra ipperspelen
är Fo us 5, Eri s 2, Datas 3. Dessutom har vi elektros två ipperspel,
om än i lite sämre ski k, samt två på I-sektionen. Vi har do k inte
ly kats få tag på förvaltaren för ipperspelen där. Det är inte särklit
sannorlikt att I:s ipper kommer vara tillgängliga till CM.

Vidare diskuterade vi uppläggen på de olika tävlingsmomenten. Efter
en my ket lång disskussion med många olika förslag o h förslag på varianter till förslag enades vi slutligen omkring följande struktur.

 Singeltävlingen
Kvalspelet består av: 2 kvaltider (10-13 respektive 13-16), 1 kvalgrupp, 3 ipperspel per man med 2 försök på varje spel. Detta
medför en övre begränsning på 36 tävlande totalt i kvalspelet. De
tolv med högst poäng går vidare. De fyra med allra högst poäng
hamnar i de så kallade gräddlerna direkt till seminalspel. De
återstående 8 spelar utslagsmat her mot varandra. De fyra vinnarna möter sedan en gräddlare i seminal. De fyra som går
vidare från denna möts sedan i en fyramannanal.
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 Lagtävling
I lagtävlingen kör vi med direkt utslagning lag mot lag med start
16:00.
 PR
Eri ska maila sektionernas idrottföreningar om arrangemanget.
Våra förhoppningar är att många, även i ke ipperspelande sektioners idrottsföreningar ska se det som en kul grej o h delta i
lagtävlingen.

Kalle Berg ska xa asher. Med kårens billiga kopiatorpris torde
vi kunna try ka upp ett stort antal asher. Vi diskuterade olika
metoder att ashera. Det föreslogs att vi skulle try ka upp stora
mängder o h bara lägga i högar där folk kan snubbla över dem.
Tillslut tror jag vi fastslog att med en PR budget på 500 kr har
vi råd att lägga 400 på färgasher o h 100 kr på en stor mängd
svartvita.
 Budget
Vi fastställde anmälningskostnaden till 50kr/person till singeltävlingen respektive 50 kr/lag till lagtävlingen. Med ett fullt arrangemang skulle detta ge oss 2600 kr i intäkter. Ungefärliga budgetposter bestämdes till: Lokal 800-1300 kr. PR 500 kr. Flipperhyra
600 kr. Bilhyra 300 kr. Prispokaler o h dylikt 500 kr. Sammantaget är risken ganska stor att vi går något ba k på arrangemanget.
Men vi ansåg att det kunde det vara värt om vi ly kas sprida ipperkulturen på Chalmers.
 Övrigt
Torbjörn åtar sig att hyra F-sektionens bil Britney samt att handla
korv till tävlingsdagen. Vi diskuterade vidare prispokaler o h dylikt. Vi fastslog tillsist att vinnarna i lagtävlingen skulle få någon
typ av pokal till ett värde av 300 kr. Vinnaren av singeltävlingen ska även han få en pokal, men o kså den nyutkomna boken
om ipperspel o h deras historia. Tvåan o h trean ska få varsin
medalj.
• Övriga arr

Det har under en tid diskuterats om vi ska arrangera någon mindre
ipperaktivitet (utöver ipperträen) varje läsperiod. Vi beslutade att
under läsperiod 3 annordna något dylikt o h att det ska vara gratis.
Tanken är att CSFS helt enkelt hyr ett eller två ipperspel under några
timmar o h låter medlemmarna komma o h spela på det gratis. Ett
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sådant arrangemang skulle inte orsaka några nämnvärda hål i budgeten
o h dessutom skapa ett mervärde åt medlemmar. Tanken är att vi ska
skunna hålla ett sådant arrangemang innan CM i ipper o h att det
förhoppningsvis kan hållas på I, dit få av våra medlemmar har tillgång.
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Övriga frågor

• Aspning

Eri ska ta upp den kommande aspningen i nästa periodbrev. Asparna
kommer bland annat erbjudas att bära ipper till ipper CM. I övrigt
har vi inte något särkilt planerat.
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Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas måndag 09/02/02.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:45.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid
Ordförande Eri Erlandsson
Justeringsman Jon-Henrik Svonni
Justeringsman Tobias Svensson
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