
Styrelsemöte 4 

  

 
Mötesprotokoll 
2018-11-07 18:00 
Helsingborgen 
 

 
 
Närvarande: 
Salina Debessay Ordförande 
Kim Kihström Ekonomiansvarig 
Robert Simonsson Utbildningsansvarig 
Sofia Zetterlund Vice ordförande 
Agnes Kristing  Marknadsföringsansvarig 
Sandra Larsson Projektansvarig 
Maike Stegmann Fastighetsansvarig (lämnade mötet vid 19:16, efter punkt nr 10) 
Julia Rynestad           Kommunikationsansvarig 
Nathalie Ahlström Näringslivsansvarig (anslöt sig till mötet vis 20:17, efter punkt 14) 
 
Adjungerande: -  
 
Frånvarande: 
Filippa Elestam          Eventansvarig  

 

1.  Mötet öppnar  Salina Debessay öppnade mötet 

2.  Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 8 
röstberättigade. 

3.  Mötesfunktionärer  Salina Debessay valdes till 
Mötesordförande  
Julia Rynestad valdes till 
sekreterare.  
Sandra Larsson valdes till justerare, 
tillika rösträknare 

4.  Adjungerade  -  

 



5.  Fastställande av dagordning  Fastställdes med tillägg av punkt 
14, 15 och 16.  

6.  Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna. 

7.  Lägesrunda   

8. 
 

Information: Presidiebeslut budget  Salina informerade om en ändring i 
budgeten inför höstmötet.  

9.  Information: Riktlinjer 18/19 
 

Salina informerade om riktlinjerna 
vilket diskuterades under kick-offen 
och mötet diskuterade eventuella 
tillägg.  

10. 
 

Diskussion: Marknadsföring av 
AGORA 

Mötet diskuterade hur 
marknadsföringen har fungerat 
tidigare under hösten, hur styrelsen 
vill utveckla arbetet med 
marknadsföringen samt huruvida 
man bör använda direkt 
marknadsföring och nya kanaler. 
Mötet diskuterade huruvida 
mängden foton från event bör bli 
fler. För marknadsföring på campus 
ska styrelsen kontakta Eva Nelson.  

11.  Diskussion: Socionomsektionen  Mötet diskuterade ett eventuellt 
framtida samarbete med socionom 
sektionen samt dess struktur.  

12.  Beslut: Mötespresidiet och 
tackpresent 

Mötet beslutade att bjuda in Emil 
Nilsson till mötesordförande för 
höstmötet 2018 och Elin Bergström 
till mötessekreterare. Mötet 
beslutade även om en budget för 
tackpresenter på 150 kr per 
person.  
 

13.  Beslut: Medaljer  Mötet beslutade att budget är max 
50 kr per medalj. Mötet beslutade 
att välja den ovala medaljen med 
krans som första alternativ samt 
den runda med krans som andra 
alternativ. 

 



14 
 

Diskussion: Agoras deltagande vid 
Campus mot trakasserier 

Mötet diskuterade styrelsens 
deltagande och närvaro vid 
Campus mot trakasserier. 
 
 

15.  Diskussion: Utbildningsbevakning  Mötet diskuterade hur vardera 
styrelsepost kan bidra till 
utbildningsbevakning.  

16.  Diskussion: Projektledare  Mötet diskuterade projektledare 
positionerna inför höstmötet.   
 

17.  Övriga punkter  ---- 
 
 

18. 
 

Mötets avslutande  Salina avslutade mötet. 

     

     

     

     

     

 
 
 

   
  Salina Debessay, Mötesordförande             Julia Rynestad , Sekreterare 
 
 
 

 
  Sandra Larsson, Justerare     

 


