
Styrelsemöte 1 

  

 
Mötesprotokoll 
2018-08-23 11.00 
Helsingborgen 
 

 
 
Närvarande: 
Salina Debessay Ordförande 
Kim Kihström Ekonomiansvarig 
Robert SImonsson Utbildningsansvarig 
Sofia Zetterlund Vice ordförande 
Nathalie Ahlström Näringslivsansvarig 
Agnes Kristing            Marknadsföringsansvarig 
Sandra Larsson Projektansvarig 
Maike Stegmann Fastighetsansvarig 
 
Macy Osman Projektledare Introduction Week 
 
Frånvarande: 
Filippa Elestam        Eventansvarig 
Julia Rynestad          Kommunikationsansvarig 

 

1.  Mötet öppnar  Salina Debessay öppnade mötet 

2.  Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 8 
röstberättigade. 

3.  Mötesfunktionärer  Salina Debessay väljs till 
Mötesordförande  
Sandra Larsson väljs till sekreterare 
tillsvidare.  
Sofia Zetterlund väljs till justerare, 
tillika rösträknare 

4.  Adjungerade  Macy Osman, projektledare för 



Introduction week.  

5.  Fastställande av dagordning  Fastställs utan tillägg 

6.  Presentationsrunda  . 

7.  Föregående mötesprotokoll  Läggs till som handling 

8. 
 

Information: Agoras Introduction 
Week 

Macy och Maike informerar om 
Introduction Week. 
Biljettförsäljningen har gått bra, 
många studenter beräknas kommer 
nästa vecka. 

9.  Information: Agoras Novischveckor 
 

Informerar om att det har blivit en 
miss som kommer att påverka 
budhetetn. Genomgång av schema 
och styrelsens deltagande under 
novischveckorna.  

10. 
 

Information: Presidiebeslut - Inköp av 
profilkläder 

Se handling 1.  
Salina informerar om kostnaden.  

11.  Information: Krisutbildning  Se handling 2.A och 2.B 
Information om krisutbildningen. 
Återkommer vid en senare punkt.  

12.  Information: 
Näringslivsansvarig 

Nathalie informerar om ett event 
som heter Helsingborg Connects 
som kommer att hållas tillsammans 
med Campus Vänner. Tre 
styrelsemedlemmar kommer att 
behöva arbeta under 
evenemanget. 
Marknadsföringsansvarig ansvsarar 
för att marknadsföra evenemanget.  
Nathalie informerar “Startup Fails”, 
ett evenemang som kommer att 
hållas den 10 Oktober i samarbete 
med andra sektioner.  
Nathalie har inlett ett samarbete 
med ett företag som heter Gigster 
som förmedlar studentjobb, 
Agoras studenter skall ha förtur vid 
jobbansökningar. Informerade om 
möte med Svensk Handel och 
representanter från universitetet 
som Nathalie och Robert ska 



närvara på. 

13.  Information:  
Campus mot trakasserier  

Sofia informerar om ett möte som 
kommer att hållas med Filippa och 
skolan inför evenemanget. Letar 
efter attraktiva föreläsare. 
Evenemanget kommer att ske den 
13 - 15 november, Filippa och 
Sofia är projektledare. 

14.  Beslut:  
Budget och datum för kickoff 

Se handling 3. 
Styrelsen beslutar: 
- att fastställa datum för 
styrelsekickoff till 28-30 September 
2018 
- att sätta en budget på 8000 
kronor 

15.  Diskussion: 
Preliminära datum HT18 

Se handling 4. 
Förslag på att ha tacksittningen 
den 1 december.  
Förslag att ha höstmötet den 17 
oktober.  
Förslag på 3 ungefär veckors 
mellanrum på styrelsemötet.  
Att vi sätter preliminära datum nu: 

- 23 augusti 
- 29 september 
- 24 oktober 
- 12 november 
- 12 december 
- 9 januari 

Beslut om att sätta ovan 
preliminära datum på höstmöte, 
styrelsemöte samt tacksittning.  

16.  Diskussion: 
Agoras närvaro på U2 

Se handling 5. 
Agora kommer att hålla 
presentationer för ISM och ISK 
kandidat- respektive 
masterprogram under de första 
veckorna. Agnes lyfter frågan om 
att gå ut i klasser, Sofia ska 
kontakta ISM.  
Vi föreslår en Tacokväll den 17 
September för att informera om 
Agoras verksamhet. 



Förslag att följa schemat för U2 i 
bifogad fil.  
 

17.  Beslut: 
Kampanj för rekrytering av 
förtroendeposter 18/19 

Se handling 6. 
Upptäckte felet om att det står 
“om” istället för “över”.  
Styrelsen beslutar 
- att godkänna genomförandet av 
kampanjen “Ta makten om/(över) 
din utbildning” i 
samarbete med 
Samhällsvetarkåren. 
- att Agoras 
Marknadsföringsansvarig, Agnes 
Kristing, i samarbete med 
Utbildningsansvarig; Robert 
Simonsson och Vice ordförande; 
Sofia Zetterlund 
får ansvar för att genomföra 
kampanjen. 
 

18.  Diskussion: Deltagande under 
Musikhjälpen 

Se handling 7. 
Punkten bordläggs. 

19.  Övriga frågor  . 

20.  Mötet avslutas   . 

 
 
 

 
 
 
 
 

Salina Debessay, mötesordförande        Sandra Larsson, sekreterare 
 
 
 

 
Sofia Zetterlund, justerare     


