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Närvarande: 
Patrik Björk Ordförande 
Ludvig Blomqvist Ekonomiansvarig 
Fredrik Ahlberg Utbildningsansvarig 
Anna Jönsson Utbildningsansvarig 
Emily Knight Näringslivsansvarig 
Olivia Zandin Marknadsföringsansvarig 
Saga Kjell Kommunikationsansvarig  
Sara Dahlberg Vice Ordförande 
Viktoria Grönwall Eventansvarig 
Amina Gummesson Fastighetsansvarig 
 
Sophia Lindberg      Projektledare Agora-dagen 
Maike Stegemann    Ekonomiansvarig Agora-dagen 
 

 
 
 
1. Mötet öppnar  Patrik Björk öppnade mötet. 
2. Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 10 

röstberättigade. 
3. Val av mötesordförande  Patrik Björk valdes till mötesordförande.  



4. Val av justerare, tillika rösträknare  Olivia Zandin och Fredrik Ahlberg valdes 
till justerare, tillika rösträknare. 

5. Val av sekreterare  Saga Kjell valdes till sekreterare. 
6. Adjungerade  Sophia Lindberg och Maike Stegemann 

adjungerades. 
7. Fastställande av dagordning  Följande punkter lades till i dagordningen: 

Informationspunkt 17, 
utbildningsansvariga informerar. 
Diskussionspunkt 18, Agora som 
förmedlare. Diskussionspunkt 19, 350-års 
jubileet. Dagordningen fastställdes.  

8. Presentationsrunda  - 
9. Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll lades till 

handlingarna. 

10.Diskussion: Medlemskap hos kåraktiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Diskussion: Prefekt avgång/tillträde   

 
 
 
 
 
 
 

Fredrik informerade om problematik kring 
att aktiva studenter i Agora inte är 
medlemmar i samhällsvetarkåren och med 
det, Agora. Mötet diskuterade hur 
studenter skall få information om 
medlemsskapskrav och hur styrelsen ska 
kontrollera att studenter har betalat 
medlemskap. Mötet diskuterade möjlig 
förankring vid skolstart och 
novischveckorna samt en stickkontroll 
periodvis under skolåret. Mötet kom fram 
till att styrelsen går ut med information i 
våra kanaler om medlemsskapskrav i 
samhällsvetarkåren och att det nya 
medlemskapet ska betalas i februari vid 
årsskiftet. 
 
Anna informerade om att två prefekter, 
Christer Eldh och Charlotte Simonsson, 
avgår vid årsskiftet och att två nya 
prefekter, Anette Svingstedt och James 
Pamment, tillträder. Anna och Fredrik 
menar att en god relation med 
prefekterna är viktiga för Agora och vill 



 
 
 
 
 
 
 
 
12. Beslut: Riktlinjer för projekt  

 
 
13. Information: Projektledare informerar 
 
 
 
 
 
14. Beslut: AGORA-Dagen 2018 Budget  
 

 
 
 
 
15. Diskussion: SAMarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

därför tacka av avgående prefekter och 
välkomna nya. Mötet kom fram till att 
välkomna förslaget och att Anna och 
Fredrik köper tackgåvor i form av varsin 
presentkorg á 300 kronor samt skriver ett 
välkomstbrev till tillträdande prefekter. 
 
Mötet beslutade att godkänna riktlinjer för 
projekt med mindre justeringar.  
 
Sophia informerade om arbetet med 
Agora-dagen. Arbetet går framåt med en 
satsning på mer kvalitativt arbete. Mötet 
ställde frågor till Sophia kring 
projektarbetet och dess utformning.  
 
Maike presenterade budgeten för Agora 
dagen 2018. Mötet diskuterade budgeten 
och jämförde med föregående års 
budget. Mötet beslutade att godkänna 
budgeten för Agora-dagen 2018. 
 
Patrik informerade att SAMarbete söker 
sponsring från Agora för tryck samt 
marknadsföring via Agoras kanaler med 
information om att de söker staffare för sin 
arbetsmarknadsdag. Mötet kom fram till 
att detta går emot eget intresse i å med 
att Agora söker staffare för Agora-dagen 
och att Agora därmed inte skall 
marknadsföra i sina kanaler, möjligtvis 
efter Agora-dagen. Patrik informerade att 
han tar på sig att meddela SAMarbete 
ovanstående samt att SAMarbete skall 
kontakta näringslivsansvarig gällande 
Agoras möjliga närvarande på deras 
arbetsmarknadsdag.  
 



16. Diskussion: Utvärdering av Tacksittning 
HT2017 
 
 
 
 
17. Information: Utbildningsansvariga 
informerar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Diskussion:  Agora som förmedlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Diskussion: 350-års jubileet 
 
 
 

Mötet diskuterade vad som gick bra och 
mindre bra på tacksittningen HT2017, 
förbättringar till vårterminens tacksittning 
samt den goda kritiken som erhölls från 
medlemmar. 
 
Fredrik informerade om ett kommande 
event som ska lyfta frågan om trakasserier 
på Lunds Universitet och specifikt Campus 
Helsingborg, vilket ISM och ISK samt 
några föreningar eventuellt vill delta i. 
Utbildningsansvariga jobbar även med att 
lyfta studenthälsan på Campus, arbete tas 
upp mer effektivt efter jul. Fredrik 
berättade även att Agora har fått fler 
klassrepresentanter. 
 
Anna informerade om tre olika brev som 
har skrivits direkt till rektorn istället för att 
kontakta varken institutionen eller Agora, 
vilket är problematiskt och ifrågasätter 
studenternas tillit till Agora. 
Mötet kom fram till att 
klassrepresentanterna måste bli mer 
synliga för respektive klass och 
studenterna måste bli medvetna om att 
de skall gå till sin klassrepresentant i första 
hand som sedan tar handlingen vidare till 
Agora vid problem. Patrik, Anna och 
Fredrik diskuterade möjligheten att gå 
runt i klassrum och tillsammans med 
respektive klassrepresentant informera 
kring detta samt meddela institutionerna 
om existerande klassrepresentanter.   
 
Viktoria informerade att 350 årsjubileet 
kommer att äga rum den 26/1 på U2, 
preliminär tid ca.13-16. 
 



20. Övriga frågor 
21. Avslutande runda 
25. Mötet avslutande 
 

- 
- 
Patrik avslutade mötet. 

 
 

  


