Mötesprotokoll
Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora
Styrelsemöte 3: 2014-10-14
Plats: Campus Helsingborg
Tid: 17:15 – 19:15

Närvarande:
Namn:

Post:

Emil Nilsson

Ordförande

Lina Ahlström

Vice ordförande

Ylva Bäckström

Eventansvarig

Hannes Lindkvist

Näringslivsansvarig

Daniel Berglund

Ekonomiansvarig

Elisabeth Embre

Kommunikationsansvarig

Johan Cederberg

Marknadsföringsansvarig

Andreas Christensson

It-ansvarig

Linn Wihlborg

Förvaltningsansvarig

Sarah Chase

Utbildningsansvarig

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande

Emil Nilsson väljs till mötesordförande.

3. Val av justerare, tillika rösträknare Ylva Bäckström och Johan Cederberg väljs
till justerade, tillika rösträknare.
4. Val av sekreterare

Elisabeth Embre väljs till sekreterare.

5. Adjungerade

Inga adjungerade.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

7. Presentationsrunda
8. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

9. Info
a) Nya Studenthuset
b) HSF

b) Linn Wihlborg och Emil Nilsson var
på möte om nya studenthuset. En
bruttolista skapades av alla föreningar.

c) Presidialbeslut

c) Emil Nilsson & Lina Ahlström har
beslutat om att ge revisorerna en
lunch för utfört arbete.

10.

Diskussion

a) Avtackningsgåva till aktiva
medlemmar
11.

a) Hannes Lindkvist kollar upp priser för
kostnad av brunsch och Lina Ahlström
kollar upp hur många som ska tackas.

Beslut

a) Budget verksamhetsåret 14/15

b) Verksamhetsplan 14/15

a) Styrelsen beslutar att föreslå bifogad
budget som budget för Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora verksamhetsåret 2014/2015.
b) Styrelsen beslutar att föreslå bifogad
verksamhetsplan som verksamhetsplan
för Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora verksamhetsåret
2014/2015.

c) Revisorer för verksamhetsåret
14/15

c) Styrelsen beslutar att till Höstmötet föreslå Sebastian Kull och Cecilia Andersson
till revisorer för verksamhetsåret 14/15.

d) Förslag till Valberedning

d) Styrelsen beslutar att föreslå till Höstmötet att vakantsätta posten som ordförande
i Valberedningen. Styrelsen beslutar att
föreslå till Höstmötet att vakantsätta de
fyra posterna som ledamöter i Valbered-

ningen.

e) Mötesordförande Höstmötet

e) Styrelsen beslutar att till Höstmötet föreslå Linnea Jacobsson som mötesordförande.

f) Kontrakt för projektmedlemmar i novischeriet 2015

f) Styrelsen beslutar att bifogat kontrakt
ska ingås mellan Helsingborgssektionen
Agora och medlemmarna i projektgruppen för Nollningen, novischeriet, 2015.

12.

Övriga frågor

a) Veckansmål

b) Höstmöte

c) Nycklar till behovsrum & styreserum

d) Broschyrer

e) Kursutvärdering

f) Smsgrupp

a) Förra veckans mål genomfördes. Denna
veckans är att finna folk till valberedning. Promota apple eventet. Hitta sponsorer till koppar
b) Ylva beställer mat och fika till mötet.
Stödmedlemmar och icke medlemmar
räknas som adjungerade och får inte
rösta. Morgondagen skickas handlingarna ut.
c) Novischeriet och Agoradagen får nyckel
till behovsrummet. Linn Wihlborg och
Johan Cederberg ger sina nycklar till
projekten.
d) Sarah Chase fortsätter kolla upp med
broschyrer för studenträttigheter. 1000
styck.
e) Låg svar på kursutvärdering. Träff med
prefekter för att diskutera lösning. Förslag att lägga schemalagd tid till utvärderingen.
f) En smsgrupp där man kan skicka ut information till studenter. Få studenter att
skriva upp sig på en lista.
g) Styrelsen diskuterar lämpliga gästföreläsare till Agora dagen

g) Föreläsare på Agoradagen
h) Campus open

h) 14 November. Agora ska synas under
dagen. Linn Wihlborg funderar på förslag till lekar till Campus open till 21/10

och även pratar med Anton i Ingsektionen
i)

Kör en vecka med fokus på studenträttigheter. Hannes Lindkvist letar efter företag som vill betala halva kostnaden för
oj. 5000 koppar för 10000 kr.

j)

Agora står med på mässan. Lina Ahlström tar kontakt med Caroline Sundberg
i Lund om hjälp för aktiviteter.

i) Kaffemuggar

j) Jämlikhetsdagarna

13.

Mötet avslutas

Emil Nilsson, mötesordförande

Elisabeth Embre, sekreterare

Johan Cederberg, justerare

Ylva Bäckström, justerare

