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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  Emily Knight och Sara Dahlberg valdes till 

justerare, tillika rösträknare. 
5. Val av sekreterare  Saga Kjell valdes till sekreterare. 
6. Adjungerade  - 



7. Fastställande av dagordning  Punkt 17 , Riktlinjer styrelsearbete, lades 
till. Dagordningen fastställdes. Diskussion: 
Språk på höstmöte och Information: 
Eventförslag från student lades till i övriga 
frågor.  

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

handlingarna. 

10.  Beslut: Riktlinjer styrelsearbete 

 

 

 

11. Beslut: Val av mötespresidium till 

Höstmötet 2017  

 
 
 
 
 
12. Beslut: Verksamhetsplan  

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Diskussion: Projektledarutbildning  
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktoria informerar om att dokumentet 
finns uppladdad i styrelsens drive. Möte 
beslutar om fastställande av riktlinjer i 
styrelsearbete.  
 
Patrik informerar om att Ebba och Emil har 
kontaktat Olivia och vill vara 
mötespresidium till höstmöte 2017. 
Möte beslutar att bjuda in Ebba 
Jacobsson och Emil Nilsson till höstmöte 
2017. 
 
Patrik informerar om att Anna har justerat 
verksamhetsplanen 17/18. Anna meddelar 
att två ändringar har gjorts: 
organisationsupplägget med 
studentrepresanternas kopplingar samt att 
tandemstaffet inte är aktuell år 2018. 
Möte beslutar om att fastställa preliminär 
verksamhetsplan 17/18 till höstmöte. 
 
Patrik föreslår om kort projektutbildning 
för de nya projekten 17/18. Diskussion 
förs. Ludvig föreslår att sätta upp riktlinjer. 
Sara föreslår att Amina är med för en 
utbildning av borgen. Anna föreslår att 
härskartekniksutbildningen sker samtidigt 
som projektutbildning. Möte kommer fram 
till att projektutbildningen bör ske i mitten 
av december med en lättare 



 
 
 
 
14. Diskussion: Dekoreringspolicy  
 

 
 
 
 
15. Info: Presidiebeslut 
Studrepresentanter. 
 
 
 
 
 
16. Beslut: Prislista  
 
 
 
 
17. Information: Utbildningsbevakning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Övriga frågor 
 
 
 
 
 

härskartekniksutbildning samt att Sara, 
Amina och Patrik går vidare och diskuterar 
upplägg för utbildningen.  
 
Diskussion förs om dekoreringspolicyn. 
Diskussion kring vilka medlemmar som 
skall få vad och om eventuell hederspris. 
Möte kommer fram till att vi kan diskutera 
det vidare vid nästa informella möte. 
 
Fredrik informerar om att ett 
presidiebeslut har tagits om 
studentrepresentanter. 
Studentrepresentanter har nu skickats 
vidare till kårstyrelsen i Lund. De är 11 
stycken studentrepresentanter.  
 
Emily presenterar ändringar tillagda i 
prislista. Finns på styrelsens drive. Möte 
beslutar om godkännande av bifogad 
prislista.  
 
Anna informerar om möte i Lund gällande 
kvalitetsdialog med samhällsvetenskapliga 
fakulteten med ISM. Anna informerar även 
att de haft några ärenden, speciellt om 
masterutbildningen och att det är dags för 
kursutvärderingar. Det finns en ny 
kvalitetsutvärdering från EU, många 
kritiska för att det kostar mer än det ger. 
Möte om studieplatser med ING skall 
hållas.  
 
Diskussion: höstmöte, språk: Möte 
diskuterar hur man kan inkludera 
engelsktalande på framtida 
medlemsmöten. Förslag om att ha 
powerpoint på engelska diskuteras samt 
möjligheten att få en utskrift på engelska. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Avslutande runda 
25. Mötet avslutande 
 

Möte kommer fram till att utgå från 
planerat med kommande höstmöte och 
tar diskussion vidare i vår.  
Diskussion: Eventförslag från en student. 
Anna har fått ett förslag från en student 
om en önskning om att Agora ska anhålla 
pluggkvällar. Diskussion förs. Diskussion 
kring om det är mer institutionens ansvar 
än Agoras och risk att intuitionen minskar 
kapacitet på sina SI-möten om Agora 
håller pluggkvällar. Viktoria informerar om 
att eventutskottet planerar framtida 
pluggkvällar. Möte bestämmer att Viktoria 
undersöka om intresse finns för 
pluggkvällar i sitt utskott samt att vidare 
diskussion kring hur vi går vidare med 
detta tas på ett informellt möte.  
 
- 
Patrik avslutade mötet. 

   

   
 

   

 
 

 


