
Föreningen Elektra Höstterminsmöte 2015

ELEKTRA
Höstterminsmöte 2015, Handlingar

DAGORDNING

Tid och sätt

Datum: 2015-12-08
Tid: kl 17:15
Plats: E:C

Föredragningslista

1§ TaFMÖ

2§ Val av mötesordförande

3§ Val av mötessekreterare

4§ Tid och sätt

5§ Val av justeringsperson

6§ Adjungeringar

7§ Föredragningslistan

8§ Föreg̊aende föreningsprotokoll

9§ Meddelanden

10§ Rapport fr̊an styrelsen

11§ Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget

12§ Behandling av propositioner

13§ Behandling av motioner

14§ Val av styrelse

15§ Val av revisorer

16§ Val av valberedning

17§ Diskussion över förslag p̊a kommande aktiviteter med Elektra

18§ Övrigt

19§ TaFMA

I styrelsens tjänst

Linnéa Åsman
ordförande 2015



Vårterminsmöte Elektra
2015-05-25

Närvarande

Styrelse

Ordförande Linnéa Åsman
Sekreterare Josefine Sandström
Kassör My Reimer
Eventansvarig Elisabeth Pongratz

Medlemmar
Kajsa Eriksson Rosenqvist
Linnéa Claesson
Emilia Asplund
Frida Hammarberg
Sara Gunnarsson
Stephanie Mirsky

Övriga

Johan Westerlund

Protokoll

§1 TaFMÖ

Ordförande Linnéa Åsman förklarade mötet öppnat kl 12:14.

§2 Val av mötesordförande

Johan Westerlund valdes.

§3 Val av mötessekreterare

Sekreterare Josefine Sandström valdes.

§4 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§5 Val av justeringsperson

Eventansvarig Elisabeth Pongratz valdes.

§6 Adjungeringar

Johan Westerlund adjungerades.
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§7 Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§8 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från höstterminsmötet 2014 lades till i handlingarna.

§9 Meddelanden

Ordförande Linnéa meddelade att styrelsen är taggade inför mentor-
sprogrammet och att det kommer finnas mycket fika till de som deltar
i mentorsprogrammet.

Sara meddelade att hon snart slutar som heltidare på kåren.

§10 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Linnéa Claesson redogjorde för det föregående verksamhetsåret. Förra
året hade Elektra två styrelser, föreningen åkte till Göteborg och häl-
sade på Chalmers motsvariget till Elektra (TGE), det var två sittningar
tillsammans med D-chip, en välkomstmiddag för de nyintagna elektrot-
jejerna samt ett lunchföredrag med styrelseproffset Charlotta Falvin.

§11 Bokslut och resultatrapport för föregående verksamhetsår

Föreningen hade föregående år inget vinstdrivande företagsevent vilket
resulterade till att föreningen låg minus ca 2500 kr.

§12 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

Eventen som anordnades förra verksamhetsåret gick plus minus noll
men fasta kostnader, bland annat kostnader kopplade till hemsidan,
gjorde att föreningen fick ett minusresultat i budgeten. Revisorerna
påpekade att ett vinstdrivande företagsevent kan motverka detta. Förenin-
gen skulle även kunna söka mer bidrag från JäLM. Revisorerna upp-
muntrade till att fortsätta jobba på att få aktiva medlemmar.

§13 Förslag till resultatdisposition för föregående år

Revisorerna föreslog att föreningen ska ta minusresultatet från eget
kapital. Revisorerna påpekade även att det inte är någon idé att skaffa
fonder i dagsläget då föreningen är så pass liten. Förslagen bifölls.

§14 Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget

I dagsläget finns 3166 kr på Elektras konto. Föreningen har fått 10 000
kr från JäLM för bland annat mentorsprogrammet och team building.
Föreningen har vid tidpunkten för mötet inga obetalde fakturor.
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§15 Fråga om ansvarsfrihet för:

I) Styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

II) Revisorerna

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2014 års revisorer.

III) Valberedningen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2014 års valberedning.

§16 Rapport från styrelsen

Under våren har Elektra haft en dammiddag med D-chip och haft
besök av tjejer från TGE. Tillsammans med TGE-tjejerna var styrelsen
och några medlemmar på sittning på Helsingkrona samt på tornerspel,
brunch och gille. Styrelsen har även hållt på med att få ihop ett mentor-
sprogram för höstens nyintagna elektrotjejer. Till hösten vill styrelsen
ha ett vinstdrivande evenemang, gärna ett lunchföredrag med Saab
vilka styrelsen har haft kontakt med. Styrelsen vill även göra märken
till föreningens medlemmar.

§17 Stadgarändringar i andra läsningen

Elektras maskot och dess tilltalsnamn samt Elektras logga godkändes.

§18 Behandling av propositioner

Ordförande Linnéa har satt riktlinjer till Elektras budget. Budgeten
och riktlinjerna för den godkändes.

§19 Behandling av motioner

Inga motioner behandlades.

§20 Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra

Föreningen har fått 6000 kr från JäLM för team building. Mötet
diskuterade olika saker man kunde hitta på och utmaningarnas hus
kom på tal. För 20 personer kostar det 6000 kr och om fler skulle
vara intresserade skulle man kunna betala en del själv. Mötet tyckte
utmaningarnas hus verkade jätteroligt.

Josefine har även haft kontakt med en på Saab. Mötet tyckte även
det hade varit roligt om styrelsen kunde få ihop något med dem. Det
gamla styret kom med tipset att ligga på och inte sluta hålla kontakt
med företag som man kontaktar.
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Föreningen Elektra Höstterminsmöte 2015
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§21 Övrigt

Inget under övrigt togs upp.

§22 TaFMA

Johan förklarade mötet avslutat kl 12:42.

Johan Westerlund Josefine Sandström
Mötesordförande Mötessekreterare

Elisabeth Pongratz
Justerare
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Rapport fr̊an styrelsen

Elektras aktiviteter och arbete under V̊arterminen 2015:

- Dammiddag med D-chip
D-sektionen bjöd in D-chip och Elektra p̊a en dammiddag inneh̊allande allt i fr̊an magdans
till sköns̊ang.

- Mentorsprogram
Elektra har planerat och startat ett mentorsprogram för nyintagna Elektrotjejer. Projektet
fortlöpte fr̊an början av läsperiod 1 till slutet p̊a läsperiod 2.

- Besök fr̊an Göteborg
Under en helg i april fick vi finbesök av TGE (Tjejgruppen Elektro), Chalmers motsvarighet
till Elektra. Det var en helg fylld av sittning p̊a Helsingkrona nation, Brunch, Tornespel p̊a
loftet, gille i Edekvata och andra trevligheter. En mycket uppskattad helg!

-Tygmärken Tygmärken sponsrade av JäLM är nu upptryckta och delas ut till medlemmar
under olika event. Vi har ungefär 50 märken med Elektras logga samt v̊ar maskot Digimon
(Kvinnliga Pikatchu).

Elektras aktiviteter och arbete under V̊arterminen 2015:

- Välkomstmingel
I september höll ett välkomstmingel för alla nyintagna tjejer.

- Företagsevent: ARM
Tillsammans med D-chip anordnade Elektra ett företagsevent med ARM, en kväll fylld med
föredrag, trevliga samtal och buffé.

- Utmaningarnas hus
I november begav sig Elektra till Utmaningarnas hus i Malmö för att bedriva lite teambuild-
ning. Ett lag vann, men b̊ada lagen var rimligt glada. B̊ada lagen missförstod hur m̊anga
dörrar med utmaningar det fanns att öpnna. Efter̊at begav sig medlemmarna p̊a eget intiativ
och fyllde sina magar p̊a O’learys.

I styrelsens tjänst

Linnéa Åsman
Ordförande 2015


