
Styrelsemöte 5 
 

Mötesprotokoll  

2020-11-16 18:04  

Zoom 
 

Närvarande:  

Anton Domby  Ordförande 

Andrea Johansson Vice ordförande 

Robin Nilsson Ekonomiansvarig 

Marie Theander Kommunikationsansvarig  

Fabian Svanberg  Projektansvarig  

Hanna Johansson Fastighetsansvarig  

Felicia Thiers Eventansvarig  

Henrik Simonsson Näringslivsansvarig  

Hampus Sjöblom  Utbildningsansvarig  

Cornelia Biller Marknadsföringsansvarig 

 

 

1. Mötet öppnar  Anton Domby öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd  10 röstberättigade. 

 

3. Mötesfunktionärer  Anton Domby valdes till  

mötesordförande. 

Marie Theander valdes till sekreterare.  

Hampus Sjöblom & Hanna Johansson  

valdes till justerare tillika rösträknare. 

 



4. Adjungerande  -  

 

5. Fastställande av dagordning Fastställdes med omformning av punkt  

14. 

 

6. Prestentationsrunda  -  

 

7. Föregående mötesprotokoll  Föregående mötesprotokoll lades till  

handlingarna. 

 

8. Projektledare informerar Fabian informerade om att utlysningen  

för projektgrupperna startat.  

Anton informerade om att en person  

sökt till examen och att Agora-dagen 

kommit igång. 

 

9. Information: Internationella Veckan Fabian informerade om projektet och  

föreslog förbättringsmöjligheter. 

Styrelsen är informerad.  

 

10. Information: ISK Hampus informerade om att  

masterstudenterna år 1 är missnöjda 

över kommunikationen med 

institutionen samt försenade 

tentaresultat.  

Styrelsen är informerad.  

 

11. Information: Möbler Hanna informerade om de nya  

möblerna på Campus. Styrelsen är 

informerad.  



 

12.Diskussion: Alternativa event  Marie startade en diskussion om  

alternativa event. Mötet diskuterade 

förslag på alternativa och digitala event.  

 

13. Information: Utbildningsutvärdering Andrea informerade om den  

utbildningsutvärdering som 

samhällsvetarkåren bedriver på Service 

Management i år. Styrelsen är 

informerad.  

 

14.Beslut: Näringsliv-fliken på  Henrik startade en diskussion om fliken 

hemsidan “Näringsliv” på hemsidan. Förslagsvis  

kan vi lägga ut jobb- och praktikplatser  

på hemsidan. Mötet beslutade att 

utveckla fliken i denna riktning.  

 

15.Beslut: Hösttacksittning Felicia föreslog att flytta fram  

Hösttacksittningen till följd av de nya  

restriktionerna. Mötet beslutade att 

flytta fram sittningen. 

 

16. Information: Rektor Campus HBG Anton informerade om förslaget till ny  

rektor vid Campus Helsingborg. 

Styrelsen är informerad.  

 

17.Övriga frågor -  

 

18.Mötet avslutas 18.53. 


