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Dagordning	
  
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

Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande:
Emil Nilsson, Daniel Berglund, Elisabeth Embre,
Andreas Christensson, Sarah Chase, Hannes
Lindkvist, Lina Ahlström, Ylva Bäckström, Linn
Wihlborg, Johan Cederberg (från 16.35).

3. Val av mötesordförande

Emil Nilsson väljs till mötesordförande.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

Andreas Christensson och Lina Ahlström väljs till
justerade, tillika rösträknare.

	
  

	
  

	
  

	
  
5. Val av sekreterare

Elisabeth Embre väljs till sekreterare

6. Adjungerade

Lena Rolén (till 17.04)

7. Fastställande av dagordning

Punkt 14, Introduktion för masterprogrammet i
strategisk kommunikation flyttas upp till punkt tio
och resterande punkter flyttas ett steg ner.

8. Presentationsrunda
9. Diskussion med studievägledaren från ISK och
ISM

10. Introduktion för masterprogrammet i Strategisk
kommunikation.

11. Föregående mötesprotokoll
12. INFO
a. HSF

13. Utlysning av poster samt förberedelser inför
vårmötet.

14. BESLUT
a. Tillsättning av vakansen i
valberedningen
	
  
	
  
	
  
Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora
Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg

	
  

Studiosociala frågor skulle tillsammans behövas
lyftas. Studenthälsan: Bättre representation. Finns
två stycken som jobbar med internationella
studenter. Behövs mer resurser, lång väntetid. Nå ut
i våra kanaler och pusha på det.
Hur ska man höja medvetande om
kursutvärderingen? Direktlänk för den på nästa
kurs? Studenterna får en återkoppling av
utvärderingarna. Någon form av påminnelse i den
blivande appen. Längre kurser (15 poäng) delas
utvärderingen upp.
Var ska masterprogrammet i strategisk
kommunikation hamna? Nollningen eller
introduction week? Lena Rolén hjälper gärna till
och planerar någonting. Ett mingel för de olika
masterprogrammen.
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Kommer lägga fokus på en bättre koppling mellan
Lund, Malmö och Helsingborg. Ändrar om
upplägget på mötena, ska ha tema varje möte
istället.
För att marknadsföra posterna ska vi: Stå på U2,
chansen att ställa frågor. Lunch, bjuda in
medlemmar som är intresserade av posterna.
Skriva en kort beskrivning som skickas till Johan
med en rolig bild. Börja gå ut med den 3 mars.
Skriv en kort beskrivning inför AGORA-dagen,
senast lämna till Johan på söndag.

Styrelsen beslutar att välja Alexandra Nicklasson
till ledamot av valberedningen.
	
  
info@agorastudent.se
http://agorastudent.se

	
  
15. Övriga frågor
a. Semlor U2

b. AGORA-dagen

Semlor: 100/200 semlor till onsdag? I mån av
pengar.
AGORA-dagen: AGORA-dagen behöver
teknikhjälp under dagen. Hjälpa Alexander.
Andreas kan hjälpa i mån av tid. Styrelsen har
pikéer på sig. Marknadsföra om afterwork.

c. Terminsindelningen

Terminsindelningen: Blir problematik kring
julafton, börja tidigare i augusti och slutar tidigare i
maj. Sarah tar upp det i Lund.

d. Städning av villan

Slutet av mars städning

16. Mötet avslutas

	
  
	
  
	
  
	
  
______________________________
Emil Nilsson, mötesordförande

______________________________
Elisabeth Embre, sekreterare

______________________________
Daniel Berglund, justerare

______________________________
Ylva Bäckström, justerare
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