Protokoll styrelsemöte
Idéläran
090209 12:00

Närvarande:

Funktion

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ordförande
Ledamot
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Namn

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

Email

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

Preliminärer
Mötets öppnande

Ordförande Eri Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:18.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

Val av justeringsman

Jon-Henrik Svonni o h Erik Fagerberg väljs till justeringsmän.

Adjungeringar

Inga

Arrangemang
CM i ipper

Eri börjar med en snabb överbli k på ipperspelsfronten. Fo ska reparera o h putsa på sina, Erik xar datas o h Eri tar hand om sina
spel. Elektro har tydligen tappat bort sin ny kel. Elektros spel måste
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CFS åtgärda. Vi får tyvärr inte låna I:s ipperspel. Detta betyder att
vi kommer ha 11 ipper totalt på tävlingen.
Vad gäller PR så är det uppsatt över stora delar av Chalmers o h
idrottsföreningar är mailade. Eri har dessutom skapat en fa ebookgrupp. Det är för tillfället 2 lag anmälda o h 23 tävlande till singeltävlingen. Banjo har nu beställt priser o h Tobias har skaat en
banderoll. Det konstateras även att man hittar oss om man googlar
halmers o h ipper.
Mötet diskuterade vidare s orekeepers. Kontentan blev att Alvar o hEri har mest erfarenhet o h därmed bör vara huvuddomare. Det konstaterades att poänglappar måste tillverkas. Lite ansvarsposter delades ut.
Alvar o h Eri ska vara huvuddomare, Tobias ska vara registrator. Torbjörn ska inhandla irka 100 korv o h bröd. FOC står för sötsakerna.
Diverse regler o h tävlingsupplägg pratades sedan grundligt igenom.
Spellottningen för varje spelare bör vara genomförd innan tävlingen o h
helst utski kad så att tävlarna har en hans att se vilka kvalspel de har
dagen innan. Tanken är att man lottar fram vilka spel som spelare 1,2
... n ska ha o h sedan lottas om vilken uppsättning spel varje tävlande
får. Banjo meddelar att han under mötet ly kats värva en fotograf.
Diverse upplägg på lagtävlingen, bland annat losers bra ket, winners
bra ket o h liknande upplägg diskuterades. Slutsatsen blev att vi får
anpassa oss efter hur många lag som slutligen ställer upp i tävlingen.
•
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Mikroarr

Ett litet arr planerar hållas innan CM. Eri s ipper ska ställas på
freeplay o h medlemmar får spela gratis under några timmar. Det kan
möjligen bli lite problem med DP om det blir för my ket folk.

Aspning

Asparna ska få hjälpa till med ipperreparation på E o h CM. Dessutom får
den itige aspen gärna hjälpa till att bära ipperspel under CM.
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Övriga frågor

Inga
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Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas måndag LV5 09/02/16.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:07.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande Eri

Erlandsson

Justeringsman Jon-Henrik Svonni

Justeringsman Erik Fagerberg
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