§1. Matilda Sjödahl förklarar mötet öppnat.
§2. Röstlängden justerades till 8 personer.
§3. Matilda Sjödahl valdes till ordförande.
§4. Kristina Pandurovic yrkade för att ändra föredragare på §9. kanslirapport till Kristina
Pandurovic.
Föredragsordningen §18 Beslutsbalans, ändras till §16 och sedermera de följande
punkterna.
Efter ändringarna godkändes föredragningslistan.
§5. Erik Lidén Dalarud valdes till sekreterare.
§6. Sara Hallengren valdes till justerare.
§7. Inga adjungeringar föreslås.
§8. Meddelandelistan behandlades genom att presidiet presenterade vad
man gjort sen föregående möte.
Beslut: att lägga meddelandelistan till handlingarna.
§9. Kristina Pandurovic föredrog kanslirapporten och rapporterade bland annat om att den
ekonomiska rapporten för 2011 för september-månad är 1,777 mkr vilket är bättre än
föregående år.
Inga övriga frågor från ledamöterna.
Beslut: att lägga kanslisrapporten till handlingarna.
§10. Erica Engdahl föredrog de presidiebeslut som tagits sedan det senaste styrelsemötet.
Erica yrkar att kårstyrelsen antar presidiebesluten
Beslut: Styrelsen beslutade att anta beslutet.
§11. Erica Engdahl föredrog äskan från Studentradion Växjö. Efter att föreningen har legat
på is sedan 2009 har föreningen dragit på sig skulder och äskar nu pengar från
Linnéstudenterna för att sedan kunna lägga ner föreningen och starta upp på nytt.
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna äskan.
§12. Erica Engdahl informerade om posten som studerandeskyddsombud i
arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Efter diskussions med styrelsen så
nominerades Emma Nilsson.
Beslut: Emma Nilsson valdes som studerandeskyddsombud i arbetsmiljökommittén vid
Linnéuniversitetet, Kalmar.
§13 Erica Engdahl föredrog ansökan om studentföreningsstatus från föreningen PANG.
Matilda Sjödahl yrkade för att godkänna studentföreningsstatus åt PANG under
förutsättning att stadgarna och årsprotokollet bifogas.
Beslut: Styrelsen valde att godkänna Matilda Sjödahls yrkande att godkänna
studentföreningsstatus åt PANG under förutsättning att stadgarna och årsprotokollet
bifogas.

§14. Matilda Sjödahl informerade om ärendet Stenladans konferensanläggning angående
att Videum har erbjudit Linnéstudenterna att ta över driften av konferens- och
kongresslokalen i Stenladan på campus i Växjö.
Efter diskussion kom styrelsen fram till att detta ligger utanför Linnéstudenternas
kärnverksamhet och gick därefter till beslut.
Beslut: Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet om att ta över driften av
konferens- och kongresslokalen i Stenladan på campus i Växjö.
§15. Dennis Persson informerade om internationaliseringsremissen och kommer att
informera vidare på mail, synpunkter ska skickats till Dennis senast måndag 2011-11-14.
§16. Beslut: Kårstyrelsen beslutade att lägga beslutsbalansen till handlingarna.
§17. Robin informerade om beslut från föregående styrelsemöte angående, Kalmar
Business Day som KalmarS håller i men att det som informerades om på föregående möte
var Kalmar Business Inspiration Day.
Robin diskuterade även om Studentveckorna i Åre och Matilda Sjödahl uppmanade Robin
att skriva en handling till kommande möte.
§18 Beslut: Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas i Växjö kl. 17.00, tisdag
den 29 november 2011.
§19 Matilda Sjödahl förklarar mötet avslutat.

