
Vingmuttermöte 26-11-2013 kl.12:00 T-huset

§1. Mötes öppnade: Andreas Jönsson öppnar mötet.

§2. Närvaro: Andreas Jönsson, Lukas Domeij, Joel Håland, André Larsson

§3. Röstlängd: 4st av 5st

§4.Godkännande av dagordning: Beslut: Bifall

§5. Val av Mötesordförande: Andreas Jönsson

§6. Val av sekreterare: Lukas Domeij

§7. Val av justerare: Joel Håland och André Larsson

§8. Hemsida 
Information: Hemsidan är under konstruktion av Hampus Johansson. Ersättning för konstruktionen 
av hemsidan kommer landa mellan 300-500kr. Kostnaden för servern för hemsidan på runt 1000 kr 
kommer skolan stå för. 

§9. Finsittningsgruppen: 
Diskussion:Vad vi ska göra med finsittningsgruppen.

Yrkande: Att skjuta upp beslutet. Beslut: Bifall

§10. Projektrum: Arbetet står still på grund av misstroendeförklaring inom kåren.

Yrkande: Att skjuta upp beslutet till en ny ordförande på kåren har tillsätts. Beslut: Bifall

§11. Logga: Daniel Torstensson har fått i uppdrag att ta fram en ny grafisk logga. Hampus 
Johansson jobbar också med att ta fram förslag.

§12. Nollningsutrustning: Behövs underhålla/lagas.

Yrkande 1: Att vingmuttern går in och täcker kostnaden för reparationer av nollningsutrustningen. 
Men vill ha ett framtida beslut för för att godkänna kostnaden. Beslut: Bifall.

Yrkande 2: Att framtida staben ser till att reparationer blir gjorda. Beslut: Bifall

§13. Pengar rörande marknadsförings: Skolan har gett föreningen möjligheten för att stå för 
kostnaden för marknadsföringen av programmet med ett tak på 15000 kr.
 
Yrkande 1: Marknadföringsgruppen får i uppdrag att ta fram en budget för deras omkostnader och 
studiebesök. Beslut: Bifall

Yrkande 2: Joel Håland ansvara för detta. Beslut: Bifall

Yrkande 3: Deadline 27 Januari kl.23:59. Beslut: Bifall



§14. Avtal med KAD:

Information bilaga: Kontraktsförslag mellan Vingmuttern och KAD

Diskussion angående kontaktförslaget.

Yrkande 1: Boka ett nytt möte med KAD. Beslut: Bifall

Yrkande 2: Ska vi skjuta upp beslutet angående kontaktförslaget med KAD. Beslut: Bifall

§15. Mål och Vision: Information, diskussion.

§16. Nästa möte: 

Yrkande: Nästa möte skjuts på obestämd tid och ordförande beslutar när nästa möte ska hållas. 
Beslut: Bifall

§17. Mötes avslutande 

___________________________________                 ____________________________________
Lukas Domeij, Sekreterare      Joel Håland

___________________________________         
André Larsson
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