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Närvarande: 
Patrik Björk Ordförande 
Ludvig Blomqvist Ekonomiansvarig 
Fredrik Ahlberg Utbildningsansvarig 
Anna Jönsson Utbildningsansvarig 
Emily Knight Näringslivsansvarig 
Saga Kjell Kommunikationsansvarig  
Sara Dahlberg Vice Ordförande 
Viktoria Grönwall Eventansvarig 
Amina Gummesson Fastighetsansvarig 
 
Myrthe Van Outerwark Valberedningen 
Angelica Alvén Valberedningen 
Gisela Blidén  Valberedningen 
Felicia Hellberg  Valberedningen 
Jonathan Sjöstedt  Valberedningen 
Maike Stegemann  Ekonomiansvarig för Introduction Week 
Macy Osman  Projektledare för Introduction Week 
Kim Kihlström  Ekonomiansvarig för Novischveckorna 
 

 
 
 
1. Mötet öppnar  Patrik Björk öppnade mötet. 



2. Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 9 
röstberättigade. 

3. Val av mötesordförande  Patrik Björk valdes till mötesordförande.  
4. Val av justerare, tillika rösträknare  Sara Dahlberg och Emily Knight valdes till 

justerare, tillika rösträknare. 
5. Val av sekreterare  Saga Kjell valdes till sekreterare. 
6. Adjungerade  Myrthe Van Outerwark, Angelica Alvén, 

Gisela Blidén, Felicia Hellberg, Jonathan 
Sjöstedt, Maike Stegemann, Macy Osman 
och Kim Kihlström adjungerades.  

7. Fastställande av dagordning  Tidigare diskussionspunkt 15: 
“Valberedningen”, flyttades upp till punkt 
11 samt tidigare diskussionspunkt 17: 
“Sektionstöd”, flyttades upp till punkt 12. 
Dagordningen fastställdes.  

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

handlingarna. 

10. Information: Projektledarna informerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Diskussion: Valberedning 

 

 
 

Sara informerade mötet om att Vårbalen i 
förra veckan hade biljettsläpp och att 
arbetet går fortsatt framåt. Vidare 
informerade Sara om Examen där anmälan 
nu är öppen samt att projektgruppen har 
beställt tröjor. Kim informerade mötet om 
att Novischveckorna har alla 
faddergrupper färdiga, att gruppdejter nu 
ska hållas med faddergrupperna samt att 
fadderutbildningen är bokad. Macy 
informerade mötet om att Introduction 
Week är klara med grovskissen för 
schemat samt att de har diskuterat om 
Introduction Week ska starta en vecka 
tidigare.  
 
Mötet diskuterade huruvida 
valberedningen ska ha rätt att rösta under 
höst- och vårmöte. Mötet kom fram till att 
valberedningen har haft möjlighet att 



 
 
 
 
 

12. Diskussion: Sektionstöd 

 
 
13. Beslut: Tema för Introduction Week 
2018  
 
 
 
 
 
14. Beslut: Budget för Novischveckorna 
2018  
 
 

 
 
 
 
 
15. Diskussion: Riktlinjer för projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Diskussion: Studieplatser Campus  
 
 
 
 
 

rösta tidigare och det har fungerar bra 
samt att det ska att diskuteras vid fler 
framtida tillfällen för att sedan kunna 
beslutas om. 
 
Mötet diskuterade angående 
sektionstödet från Samhällsvetarkåren.  
 
Macy presenterade temat ”bridge” till 
Introduktion Week. Macy motiverade 
temat med att beskriva det som en 
”brygga mellan kulturer”. Mötet 
beslutade att godkänna temat för 
introduktion Week till ”Bridge”. 
 
Kim presenterade den planerade 
budgeten för Novischveckorna 2018. 
Mötet förde en diskussion angående en 
reducering av den budgeterade intäkten 
för novischdeltagare och av 
sponsorintäkter samt att stipendier inte 
bör räknas med. Mötet beslutade att  
Novischeriet ska revidera budgeten. 
 
Sara presenterade ett förslag kring en 
riktlinje: ”typsnitt för rubriker” för större 
marknadsföringsmaterial. Mötet 
diskuterade huruvida det ska vara okej att 
i vissa undantag ha ett annat typsnitt än 
vad Agoras riktlinjer godkänner. Mötet 
kom fram till att denna punkt kommer att 
beslutas om vid kommande styrelsemöte.  
 
Patrik underrättade mötet om att E1 nu är 
klart och att allt beställt kommer att 
levereras till i mitten av april. Mötet förde 
en diskussion kring hur man kan lyfta 
platsen. Mötet kom fram till att eftersom 
rummet delas med ING ska detta 



 
 
 
 
 
 
17. Information: Utbildningsbevakning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Diskussion: Utvärdering 
AGORA-dagen  
 
19. Samarbete: Agora/socionomsektionen 
 
 
20. Diskussion: Tacksittning 
 
 
 
 
 
 
21. Information: Helsingborg live 
 
 
 

diskuteras tillsammans med Ingsektionen, 
att ett event kommer skapas på Facebook 
där medlemmar kommer att kunna ge 
namnförslag till platsen samt att det 
kommer hållas en invigning. 
 
Anna informerade om att Agora har fått 
beviljat medel via ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling på LU för 
att tillsammans med ISM och ISK fortsätta 
arbetet mot trakasserier på Campus. Anna 
informerade vidare om att ett möte har 
hållits med Ida, studieordförande på ING 
där ett arbete tillsammans med 
Ingenjörsektionen om studenters 
välmående på Campus Helsingborg har 
inletts. Målet är att utvärdera behovet som 
finns bland studenter på Campus och hur 
väl universitetets resurser tillgodoser 
detta. Ett möte med studenthälsan på 
campus kommer att äga rum i april. 
 
Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
 
Mötet diskuterade förslag som berörda 
Agora gällande samarbete med 
socionomsektionen. 
 
Viktoria presenterade ett förslag för mötet 
om att ta fram en alkoholpolicy för 
tacksittningar. Mötet kom fram till att 
beslut kommer att tas vid kommande 
styrelsemöte. 
 
Viktoria informerade mötet om 
“Helsingborg live” som som arrangeras av 
LU, HD samt 
Helsingborgs stad. Eventet kommer att 



 
 
 
 
 
 
 
 
22. Övriga frågor 
23. Avslutande runda 
24. Mötet avslutande 
 

ske den 8/5 på Helsingborgen. Temat 
kommer att vara hur man upplever 
trygghet bland annat. Anledningen till 
varför Agora ska vara på plats är för att nå 
ut till studenter och Agora kommer därför 
medverka genom verksamhetsutveckling 
och marknadsföring i våra sociala forum. 
 
- 
- 
Patrik avslutade mötet. 

             
 
 

  

 


