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Närvarande:
Salina Debessay
Kim Kihlström
Robert Simonsson
Sandra Larsson
Maike Stegmann
Nathalie Ahlström
Sofia Zetterlund
Agnes Kristing

Ordförande
Ekonomiansvarig
Utbildningsansvarig
Projektansvarig
Fastighetsansvarig
Näringslivsansvarig
Vice ordförande
Marknadsföringsansvarig

Frånvarande:
Julia Rynestad
Filippa Elestam

Kommunikationsansvarig
Eventansvarig

Adjungerade: -

1.

Mötet öppnar

Sofia Zetterlund öppnade mötet

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 8
röstberättigade.

3.

Mötesfunktionärer

Sofia Zetterlund valdes till

mötesordförande
Nathalie Ahlström valdes till
sekreterare.
Robert Simonsson valdes till
justerare, tillika rösträknare

4.

Adjungerade

-

5.

Fastställande av dagordning

Fastställdes med tillägg av punkt
16, 17, 18

6.

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades
till handlingarna.

7.

Mårunda

-

8.

Information: Projektledare informerar

Sandra meddelar att hon har
påbörjat att ha möten med alla
projekt för uppföljning. Diskussion
kring styrelsens schema och
representation på Agoradagen.
Diskussion av biljettförsäljning av
vårbalen, samt när priser på
biljetter ska gå ut i kanalerna.
Styrelsen berättar när de kan ställa
upp. Maike påpekar att projekten
bör bli informerade kring att inte
konkurrera mot de andra
föreningarna med event. Tandem
har nu börjat sin planering.
Diskussion kring Agora-dagen och
kontroll av medlemskap i kåren.
Diskussion om hur riktlinjer kan
förmedlas till alla projekt inför nästa
verksamhetsår.

9.

Beslut: Budget Introduction Week
2019

Diskussion angående innehållet i
budgeten. Kim föreslår att avslå
budgeten och avvakta tills efter att
projektgruppen haft möte med
Novischeriet, med syftet att få en
större helhet på budgeten. Kim
eller Sandra kommer återkoppla till
IW och informera om varför och
vad som saknas. Reflektioner kring
styrelsens instruktioner av budget
diskuteras för att kunna vara
tydligare i framtiden.
Mötet beslutar att avslå budgeten.

10.

Beslut: Studentrepresentant ISM
Advisory Board

Nathalie skriver in i sitt testamente
att nästkommande styrelse bör
utvärdera utifrån vem som får

näringslivsansvarig posten. Mötet
tar beslut att välja Nathalie som
studentrepresentant och att ålägga
nästkommande styrelse att ta
beslut kring vem som blir
studentrepresentant i ISM Advisory
Board.
11.

Beslut: Framtidsmässan 2019

Mötet beslutar att godkänna
kontraktet med Framtidsmässan
2019.

12.

Diskussion: Styrelsens struktur

Belastning på de olika
styrelseposterna och styrelsens
sammansättning diskuteras.
Sofia diskuterar kring de möten
som hålls med Samhällsvetarkåren i
Lund och varför de prioriteras.
Sandra diskuterar föregående vices
post. Sofia och Robert menar att
Samhällsvetarkåren är en bra källa
för rådgivning åt styrelsen i
utbildningsfrågor. Robert lyfte
några praktiska utmaningar kring
utbildningsutskottets möten.
Förslag angående en framtida vice
utbildningsansvarig inom styrelsen,
inom utskott samt annat. Tankar
kring att välja utskottsordförande
utanför styrelsen. Diskussion kring
näringslivs- och eventutskotten.
Diskussion kring framtida ansvar för
medlemshantering inom styrelsen ekonomi- och fastighetsansvariga
föreslås.

13.

Diskussion: Inkomna förslag
stipendieansökan Campus Vänner

Diskussion kring stipendieansökan
bilaga A, B och C, med vad som
kan tilläggas och hur de är
utformade.

14.

Diskussion: Preliminär
verksamhetsplan/budget 2019/2020

Diskussion angående vilka
fokusområden sektionen bör ha
under nästkommande
verksamhetsår. Även vilka
förändringar som bör göras i

respektive budgetpost/budgeten
som helhet diskuteras.

15.

Diskussion: Propositioner

Presidiet informerar kring förslag
på ändringar i stadgan enligt
bilaga. Mötet föreslår att
styrelsemedlemmarna tar ansvar för
att kolla igenom stadgan och se
över om det finns fler förändringar
att genomföra till nästa
styrelsemöte.

16.

Information: Studentkortet

Diskussion kring hur Agoras namn
bör anges på studentkortet nästa
år, då det är en fråga om vad som
får plats på kortet. Kommer fram till
att förstavalet bör vara
Helsingborgssektionen Agora,
andravalet Agora HBG och
tredjevalet Agora.

17.

Information: Campus Vänner premier

Mötet diskuterar vem som är mest
lämplig för att sitta med i
premiegruppen för Campus
Vänner. Mötet finner att Salina och
Nathalie ska representera Agora.

18.

Information: Konferens för Stratkom

Salina informerar om kontakt med
mässan för studenter från
Stratetgisk kommunikation och att
det finns möjlighet till grupprabatt.

19.

Övriga punkter

-

20.

Mötets avslutande

Sofia avslutade mötet.

Sofia Zetterlund, Mötesordförande

Robert Simonsson, Justerare

Nathalie Ahlström, Sekreterare

