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Närvarande:
Patrik Björk
Fredrik Ahlberg
Anna Jönsson
Olivia Zandin
Saga Kjell
Sara Dahlberg
Amina Gummesson

Ordförande
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig
Marknadsföringsansvarig
Kommunikationsansvarig
Vice Ordförande
Fastighetsansvarig (lämnade efter punkt 14)

1. Mötet öppnar
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av justerare, tillika rösträknare
5.
6.
7.
8.

Val av sekreterare
Adjungerade
Fastställande av dagordning
Presentationsrunda

Patrik Björk öppnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 7
röstberättigade.
Patrik Björk valdes till mötesordförande.
Anna Jönsson och Sara Dahlberg valdes
till justerare, tillika rösträknare.
Saga Kjell valdes till sekreterare.
Dagordningen fastställdes.
-

9. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till
handlingarna.

10. Information: projektledarna informerar

Sara informerade om att Novischeriet har
valt alla underteman för novischveckorna.
Examen är fortfarande i behov av staffare
till avslutningsceremonin. Planeringen
inför banketten, 2/6, går bra. Vidare
informerade Sara att Introduction Week
har varit duktiga med att uppdatera sig på
GDPR samt att de har fått faddrar.

11. Beslut: Firmatecknare 18/19

12. Beslut: Alkoholpolicy

Mötet beslutade att Salina Debessay
(19951201-xxxx) och Kim Kihlström
(19960823-xxxx) väljs till firmatecknare för
verksamhetsår 18/19
Mötet beslutade att godkänna den
reviderade Alkoholpolicyn.

13. Diskussion: Internationella dagen

14. Diskussion: Utvärdering av
överlämning
15. Diskussion: Utvärdering av året

Sara informerade mötet om att hon har
haft en utvärdering tillsammans med
projektledare för internationella dagen,
Sofia. Vidare informerade Sara om en
förbättringsmöjlighet då man flyttar
datumet för dagen till under hösten
istället eftersom det är mest aktuellt med
en sådan dag när ansökan för utbyte sker.
Mötet diskuterade att möjligtvis flytta
datumet till under hösten och föreslår att
nästkommande styrelse tillsammans med
institutionen diskuterar och tar beslut om
det. I sådana fall måste en stadgeändring
göras.
Mötet diskuterade och utvärderade
styrelseöverlämningen.
Mötet diskuterade och utvärderade året.

16. Information: Utbildningsbevakning

Fredrik informerade mötet om att
antagning för EDM inte kommer att ske till
hösten, studenterna som har ansökt
erbjuds istället annan utbildning.
Antagningen har varit öppen och valts att
stängas på grund av ett lågt
ansökningsantal. Mötet förbehåller sig
kritiska till hur beslutet har genomförts,
samhällsvetarkåren och studenterna har
inte varit inblandade i beslutet. Vidare
informerade Fredrik mötet om att
samhällsvetarkåren har gått med på
motionen från Agora om att
studentskyddsombud utbildas i
likabehandlingsfrågor med. Anna
informerade mötet om att det har hållits
ett planeringsmöte samt överlämning för
Campus mot trakasserier tillsammans med
Filippa och Sofia. Campus mot
trakasserier kommer att hållas under tre
dagar i november: 13,14 och 15:e, som
det ser ut nu.
17. Övriga frågor

18.. Avslutande runda

Anna lyfte frågan angående uppdatering
av hur styrelsen ligger till med GDPR.
Mötet diskuterade om hur vi ligger till
samt vad som måste göras. Bland annat
ska mappar rensas, Agoras GDPR-policy
måste finnas med i signaturen på alla
Agoras mejladresser samt att alla
mejlkorgar måste rensas.
-

19. Mötet avslutande

Patrik avslutade mötet.

.

