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Protokoll Höstmötet
2019-1.1-04

Protokoll
Sa m hä

I

lsveta rkå rens He

ls in

gborgssektion Agora

Höstmöt e 2019
Datum: 2019-11-04

ïd:

18:04-21:02

Plats: Stora Salen, Helsingborgen

Närvarande:

Medlemmar:
Victoria Holmqvist
Filip Nordström
Johanna Blom
Sofie Jacobsson
Jackline Georgsson
Oscar Jonsson
Johan Henriksson
Carin Hellberg
Vendla Karlsson
Amanda Forssberg
Sofia Zetterlund
lsaac Owusu Akowuah
lda Karlsson
Stina Carlsson
Lisa Andersson
Robert Simonsson
William Andersson
Felicia Thiers
Micaela Carlsson
Märtha Sandin Värn

Styrelsen - Ordförande
Styrelsen - Utbildningsansvarig
Styrelsen - Projektansvarig
Styrelsen - Fastighetsansvarig
Styrelsen - Kommu nikationsansva
Styrelsen - Näringslivsansvarig
Styrelsen - Vice ordförande
Styrelsen - Ekonomiansvarig
Styrelsen - Eventansvari g

Medlem

* Lämnade under

ri

g

g21

Medlem
Medlem - Kandidat
Medlem - Valberedningen
Medlem - Valberedningen
Medlem - Valberedningen
Medlem - Valberedningen
Medlem

Medlem

* Lämnade

efter S20

Medlem - Kandidat
Medlem
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Hanna Johansson
Kim Chanel Klein
My Johansson

* Lämnade
Medlem
under 521
*
Medlem
Lämnade efter 51ó
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem - Kandidat
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem - Kandidat

Ebba Karlsson
Wilma Frennfelt
Hanna lsaksson
Carin Thunfors
Linnea Murmark
Anton Domby
Emelie Östbring
Maja Söndergaard
Gustav Ohlén
Andréas lvarsson
Totte Albinsson
Tim Solvang
Hampus Sjöblom
Fabian Svanberg

Adjungerade:
Sara Thiringer

Mötesordförande

Arita Halili

Samhällsvetarkåren

Leo Arnér

Samhällsvetarkåren

Elin Bergström

Mötessekreterare
Kandidat

1. Mötets öppnande

Victoria Holmqvist öppnar mötet 19.04
2. Y al av mötesordförande
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Mötet beslutar: aff välja sara Thiringer tiil mötesordförande
3. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade: aft välja Arita Halili till mötessekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade: aff välja William Andersson och Wilma Frennfelt tilljusterare
tíllika
rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade: attfastställa röstlängden till 3g personer
ó.

Adjungerande

Mötet beslutade: aftadjungera Sara Thiringer, Arita Halili, Leo Arnér
och Elin Bergström
till hela mötet
7. Fastställande av dagordning
Victoria Holmqvíst yrkade: atl stryka punkt 21 - val av Projektledare
lnternationella
Dagen från dagordningen. Detta då projektet har avskaffats.

Mötet beslutade: att bifalla yrkandet
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Mötet beslutade: attfastställa dagordningen med gjorda ändringar
8. Fastställande av Höstmötets stadgeenliga utlysande

Mötet beslutade: atf Höstmötet var stadgeenligt utlyst
9. Framläggande av årsredovisning för föregående verksamhetsårs styrelse samt
ordförandes och skattmästa res redogörelse
Sofia Zetterlund presenterade föregående års årsredovisning. Mötet ställde frågor

1

0.

Revisoremas redogörelse

Revisorerna föreslår: att ansvarsbefria styrelsen för 18/19

Mötet beslutade: aft lägga revisorernas redogörelse till handlingarna
11

. Faststäl lande av föregående års verksamhetsberättelse

Sofia Zetterlund presenterade verksamhetsberättelsen för styrelsen 18/19. Mötet ställde

frågor.
M

ötet beslutade: Att

I

äg

ga ve rksam hetsberättelse n ti I I han

d I in ga rn a

12. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsårs

st¡¡else
Sofia Zetterlund presenterade resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret
1Bl19.

Mötet beslutade: aft lägga resultaträkning och balansräkning till handlingarna
Mötet beslutade: att balansera årets resultat i ny räkning
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13. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
S

ofia Zette

rl u

nd presenterade styrelsens arbete.

Mötet beslutade: aff ansvarsbefria styrelsen för verksamhetsåret 18/19
14. Fastställande av årets verksamhetsplan för sektionen
Victo ria

H

ol m

qvist prese nterade

ve rksa mh etspla

n

en

Mötet beslutade: attfastställa årets verksamhetsplan enligt bilaga
15.Fastställande av årets budget för sektionen

Carin Hellberg presenterar årets budget.
Sofia Zetterlund yrkade: att byta namn på budgetposten Internationella dagentill
I

nternati o nel a vecka n
I

Mötet beslutade: att bifalla yrkandet
Mötet beslutade: attfastställa årets budget med gjorda ändringar
1ó.Val avtvå stycken revisorer

Valberedningen har nominerat Elin Bergström och Emil Nilsson
lnga motkandidaturer har inkommit. Elin Bergström presenterade síg själv

Mötet beslutade: attvälja Elin Bergström och Emil Nilsson till revisorer

Mötet ajourneras t 13 minuter
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Ordningsfråga:
Sara Thiringer yrkade: aft justera röstlängden till 3ó.

Mötet beslutade: att justera röstlängden tíll 3ó
17.Yal av projektledare Examen 2020
Valberedningen har nominerat Micaela Carlsson till projektledare för
Agoras examen
2020. nga motkandidaturer har inkommit.
Micaela carlsson presenterade sig själv och mötet ställde frågor.
I

Mötet beslutade: att välja Micaela Carlsson till projektledare för Agoras
examen 2020
Valav Novischgeneral2020
Valberedningen har nominerat Fabian Svanberg till projektledare förAgoras
Novischve ckor 2020.lnga motkandídaturer har inkommit.
Fabian svanberg presenterade sig själv och mötet ställde frågor.
f 8.

Mötet beslutade: aftvälja Fabian Svanberg till projektledare för Agoras Novischveckor
2020
19. Val av Projekrledare Vårbalen 2020

Valberedníngen har nominerat Lisa Sjöberg till projektledare förAgoras
vårbal 2020.
Lisa Sjöberg har valt att dra tillbaka sin kandidatur. Linnea Murmark
har motkandiderat.
Linnea Murmark presenterade sig sjärv och mötet ställde frågor.

Mötet beslutade: aft välja Linnea Murmark till projektledare för Agoras värbal
2020
20.Yal av Projektledare lntroduction Week 2020
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Valberedningen har nominerat lsaac Owusu till projektledare för lntroduction Week
2A20. Muhammad Hadi har motkandiderat men var inte närvarande. Motkandidaturen
lästes upp av mötespresidiet.
lsaac Owusu presenterade sig själv och mötet ställde frågor.

Mötet beslutade: attvälja lsaac Owusu till projektledare för lntroduction Week 2020
Ordningsfråga:
Sara Thiringer yrkade: aft justera röstlängden till 35

Mötet beslutade: att justera röstlängden till 35
2l.Behandling av propositioner
Ä,rende 21a: Ändring av stadga $1.5 samt tillägg av
(andra läsningen)

Vi

ctoria

H

ol

91

.5.1 Fullmakt atr teckna avral

mqvist presenterade styrelse ns proposítion

Ändring i stadga $1.5 Firmatecknare samt tillägg av

g1

.5.1 Fullmakt att teckna avtal

$1.5. Firmatedanare
Nuvarande:
$1.5 Firmatecknare
Sektionen s firma tecknas av ordförande samt ekonomiansvarig

Andring:
51.5 Firmatecknare

Sektionens firma tecknas gemensamt av ordförande samt ekonomiansvarig.
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Ordningsfråga:
Sara Thirínger yrkade: att justera röstlängden till 33

Mötet beslutade: att justera röstlängden till 33

51.5.1 Fullmakt att teckna avtal

Tilläss:
S1.5.1 Fullmakt att teckna avtal
A/äringslivs ansvarig kan av firmatecknare ges fullmakt aft teckna avtal med
intressente r för samarbete.

Mötet beslutade: Att bifalla propositionen
Ä,rende 21b: Tillägg istadgan

3.8, 53.8.1, 53.8.2 samt 53.8.3 (andra läsningen)
Victoria Holmqvist presenterade styrelsens proposition.
S

Tillägg samt ändring av 53.8 Irl/säüande av vakantsafta postea tillägg av 53.8.1
Styrelseledamot, tillägg av 53.8.2 Revisorsamt tillägg av 93.8.3 Projektledare och
valberedning
$3.8 Tillsättande av vakantsatta poster

Andring samt tillägg
$3.8 Fyllnadsval
53.8.1 Styrelseledamot
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Tillä99:

Avgår styrelseledamot under verksamhetsåret¡ eller om en post i styrelsen är
vakant efter ett organisationssmöte, áger styrelsen räü att för tiden fram tills
nästkommande ordinarie föreningsmöte til/sätfa posten med valbar person.
8es/ut om tillsättande av vakanser enligt denna paragraf företages av styrelsen
genom enhälligt bes/ut efter förslag från valberedningen. Styrelsen må maximalt
ti//sätta två poster under varje tidsrymd som löper mellan två ordinarie
organisati onssm öten, fö r ytterlig are poste r krävs extrainsatt å rsmöte.
S3.8.2 Revisor

Tilläsg:
Om revisor avgår, eller om en majoritet av valberedningen avgår, och inga
suppleanter finnes att träda in under verksamhetsåret, ska/i posten ti/lsättas enligt
ordinarie förfarande på organisationsmöte. Om enbart en valberedningsledamot
avgår, och inga suppleanter ftnnes att träda in, kan posten lämnas vakant eller
ti//sättas enligt ordinarie förfarande på organisationsmöte.
53.8.3 Projektledare och valberedning

Tillä99:
Om projektledare eller ledamot i valberedningen avgår under verksamhetsåuet,
eller om någon ay dessa poster är vakant efter ett organisationsmöte, äger
styrelsen rätt att bes/uta om tillsättande av vakanser enligt denna paragraf efter
fö

rslag

fr ån v alb e

rednin gen.

Mötet beslutade: att bifalla propositionen
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Protokoll Höstmcitet

2lq Ändring istadga

Ärende

2019-11-04

53.2.3

Victoria Holmqvist presenterade styrelsens
proposition

Ändring i stadga 53.2.3 Extra organisationsmöte
53.2.3 Extra organisationsmöte
Nuvarande:
5

3.2.

3 Extra o rga n is atíonsm öte

Ett extra sektionsm öte kan sättas in om
styrelsen anser det nödvändigt eller
om
99 av ordinarie medremmar anser
det vara nodvändigt. pá etf extra
organisationsmöte får endast de ärenden
som arsakatmötets insättande
behandlas.
Andring:
2.3 Extra orga nisatio nsm öte
Ett extra sektionsm ote kan säfras om
styrelsen anser det nödvändigt, om g9
av
ordinarie medlemmar anser det vara nödvändigt,
eller vid vakanser i enlighet
med 5 3'B' På ett extra organisationsmöte
får endast de ärenden som orsakat
mötets i nsätta nde beh andl as.
5 3.

Mötet beslutade: att bifalla propositionen
Ärende 21d: Ändring isradgan
53.7.1 samt g3.7.2
Victo ria H olmqvist prese nterade
styrelse ns proposítion

Andring istadga 53.7.1 sektionens utskottoch
S3./.2 utskottens sammansättning
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s3.7.1 sektionens utskott och s3.7.2 utskottens sammansättning
Nuvarande:
53.7. 1 Sektionens

utskoff
Styre/sen har genom styrelsebestut möilighet
att knytautskotf
med undantag för presidiet och ekonomiansvarig.

till

respektive post

2 Utskottens sammansä ttn i n g
utskotten leds av en ordförande, vald av ett organisationsmöte.sektionens
presidium äger rätt att dertaga vid utskottens
överräggningar.
5

3.7

.

Ändringar:
53.7. 1 Sektionens

utskotr

styrelsen har genom styrelsebestut möitighet
med undantag för presidiet.

aff knytautskoff till

respektive post

53.7.2 Utskottens samma nsättning

utskotten leds av en utskofts ordförande, vald av
ett organisationsmöte.
sektionen s presidium äger rätt att deltaga
vid utskoff ens överläggningar
Mötet beslutade: Att bifalla propositionen
Ärende 21e: Borttagning avstadga
Só.3.1
Victoria H ol mqvist presenterade styrelse ns propositíon.
Borttagning av stadga 5ó.3'1 Andring av
stadgan undersekfionens två första år

Mötet beslutade: Att bífalla proposítionen
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fuende 21f: Byte av logga

Styrelsen informerar att ett beslut h ar fattats om at*ndra organisatiånens
logga. Mötet
ställde frågor och gav feedback på den nya roggans design enligt bilaga.

ää^
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En motion har inkommit gällande att en plats i styrelsen respektive
valberedningen skall
reserveras för internationel la studenter

Styrelsen yrkade: aff Höstmötet skall avslå motionen
Mötet beslutade: att bifalla styrelsens yrkande.
23. Behandling av övriga ärenden

lnga övríga ärenden hade inkommit
24. Mötets avslutande

Victoria Holmqvist avslutade mötet 21.02

Aríta Hali
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t{tt

\r111' 2"11
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William Andersson

Wilma Frennfelt

Justàrare

Justerare
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