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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.

3. Val av mötesordförande

Emil Nilsson väljs till mötesordförande.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

Johan Cederberg och Hannes Lindkvist väljs
till justerade, tillika rösträknare.

5. Val av sekreterare

Elisabeth Embre väljs till sekreterare

6. Adjungerade

Inga adjungerade

7. Fastställande av dagordning
8. Presentationsrunda
9. Föregående mötesprotokoll
10. Info: Nya Studenthuset

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.

11. Diskussion: Föreningsrundan under
nollningen 2015.

Studentföreningarna vill ha någon slags
föreningsrunda för att få en chans att
marknadsföra sig under nollningen. Förslag:
En sida i katalogen med alla studentföreningar
gratis.

12. Diskussion: Helsingborgs Studentkör

Kan Helsingborgs Studentkör låna pengar av
Agora för att hyra en lokal innan de fått betalt
för konserten? Agora bestämmer sig att de inte
kan låna ut pengar till andra föreningar.

13. Rättighetslistan

Kostnadsförslag: 500 ex: 2929 kr +
mervärdesskatt på 6 %. Allt inklusive: 3104 kr.
Dela ut till de nya studenterna, exempel i form
av ett startpaket.
Beslut: Agora styrelse beslutar att köpa in 700
stycken rättighetslistor.

14. Diskussion: Logga Novischeriet

Styrelsen anser att det är bättre med en logga
för hela nollningen och inte bara novischeriet.
Kronan blir fel då den har ett kors men även
kan tolkas att man står över alla andra.

15. Beslut: Styrelsen på Vårbalen

Styrelsen beslutar att styrelsen deltar på
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Vårbalen till priset av 100 kronor per person.
16. Övriga frågor
a. Öppet hus

Novischeriet kommer vara där med två eller tre
personer under hela perioden. Även någon
person från novischeriet.

b. Fadderutbildning

Presentation av Agora 15/4, ca 10 minuter.
Andreas, Johan, Linn och Elisabeth kommer
infinna sig och kan ta hand om det.

c. Tandem

Kan vi i Agora tänka oss ta halva tandem
avgiften, vi betalar 3500 kr.
Beslut: Styrelsen beslutar att betala 3500 kr för
medlemsavgiften i Tandem.

d. Photoshopevent

e. Röda mattan

f. Fullmäktiga i Lund

Ett event med ca 20 personer som får
utbildning i Photoshop.
Förslag: Ny, medel och avancerad nivåer. Ca:
1000 kr per gång för två timmar. (3000 kr för
alla tre event)
Köpa in en ny? Är det värt det? Kolla upp
kostnad (mellan 5000–10000 kr). Används
minst tre gånger per år.
Kan vara en bra idé att någon i Agoras styrelse
söker till fullmäktiga i Lund. Sista
ansökningsdag 18/3. Går över ett år.

17. Mötet avslutas
	
  
______________________________
Emil Nilsson, mötesordförande

______________________________
Elisabeth Embre, sekreterare

______________________________
Johan Cederberg, justerare

______________________________
Hannes Lindkvist, justerare
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