Styrelsemöte 2
Mötesprotokoll
2017-09-23 16.30
Glimminge Plantering
Närvarande:
Patrik Björk
Ludvig Blomqvist
Fredrik Ahlberg
Anna Jönsson
Emily Knight
Olivia Zandin
Saga Kjell
Sara Dahlberg
Viktoria Grönwall
Amina Gummesson

Ordförande
Ekonomiansvarig
Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig
Näringslivsansvarig
Marknadsföringsansvarig
Kommunikationsansvarig
Vice Ordförande
Eventansvarig
Fastighetsansvarig

1. Mötet öppnar
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val a
 v justerare, tillika rösträknare
5. Val av sekreterare
6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning
8. Presentationsrunda
9. Föregående mötesprotokoll
10.  Information: Presidiebeslut Kontoret
Campus

Patrik Björk öppnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 10
röstberättigade.
Patrik Björk valdes till mötesordförande.
Amina Gummesson och Viktoria Grönvall
valdes till justerare, tillika rösträknare.
Saga Kjell valdes till sekreterare.
Punkt 22 lades till. Dagordningen
fastställdes.
Föregående mötesprotokoll lades till
handlingarna.
Patrik Björk Informerar. Presidiebeslut
inventarie om 3000 kr.

11. Beslut: Höstmöte och utlysning

12. Diskussion: Stipendieansökan Campus
Vänner

13. Beslut: Budget för Tacokväll

14. Beslut: Datum för Agoras tacksittning
15. Information: Revisorer
16. Beslut: Prislista Annonsering

17. Beslut: Riktlinjer för Instagram
18. Beslut: Riktlinjer för utskott

Möte beslutade om datum för höstmöte
till den 14 november och kallelse till den
17 oktober.
Emily informerar att det finns fyra
inriktningar och att kvaliteten har höjts.
Diskussion förs. Mötet anser att diskussion
med andra föreningar bör föras. Mötet
lägger fram förslag att Sara kollar upp
personligutvecklingskurs, Amina
stresshanteringkurs och Patrik om
studenthälsan i Lund.
Mötet beslutar om budget på 2500 kronor
för Tacokväll.

Möte beslutar om datum för Agoras
tacksittning till den 2/12.
Patrik informerar om att Johan och Malin
granskade verksamhetsåret 2016-2017.
Vinstdrivande företag betalar Agora för
annonsering via våra informationskanaler.
Mötet beslutar om ett tillägg om
annonsering i storlek A3 för 400 kr/månad
för företag och att Emily är ansvarig för
kontrakt samt upp- och nertagning. Emily
skall återkomma med preciserat
tidsaspekt.
Möte beslutade att bordlägga punkt 17 till
nästa möte.

Mötet har gått igenom riktlinjer för utskott
och beslutar att riktlinjer för utskott
fastställs.
19. Diskussion: Dekorationspolicy

20. Beslut: Studentrepresentant budget

21. Information: Utbildningsbevakning

Diskussion förs angående vilka av Agoras
medlemmar som skall få medaljer.
Styrelsen är överens om att det är bra för
att lyfta våra medlemmar. Förslag om att
projekten får medalj och utskott får pins.
Mötet diskuterar hur det skall begränsas
och vilka kostnader detta innebär. Förslag
om att utmärkande person i ett utskott får
en pin. Möte kommer fram till att gå
vidare då saknar punktliga förslag. Patrik
kollar upp kostnader.
Möte beslutar om en studentrepresentant
budget på 2000 kronor.
Anna och Fredrik informerar om att
Kampanjen för studentrepresentanter –
samarbete med institutionens
programansvariga och
marknadsföringsansvarig. Hemsidan har
uppdaterats med aktuell information.
Möten med programansvariga på ISK och
ISM (kandidat och master – master ISM
nästa vecka). Möte med prefekt på ISM.
Presentationer för samtliga nya studenter
på ISK och ISM. Ett flertal ärenden har
hanterat. Bokat in Know Your Rights
utbildning den 16/10 kl. 17 –
studentombudet håller i det. Öppet
event. Utbildning för
studentrepresentanter den 24/10 – Sara
Thiringer håller i det. Diskussioner kring
sammarbete med socionomsektionen
(utbildningsbevakning)

22. Diskussion om gästmedlemmars rätt
att engagera sig

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

Diskussion förs angående studenter som
vill engagera sig i Agoras utskott och
projekt men som inte är medlemmar i
samhällsvetarkåren. Förslag om att så
länge de är gästmedlemmar i
samhällsvetarkåren och värnar om Agoras
syfte och mål bör det godkännas (inte
möjligt i utbildningsutskottet) men att den
kår studenten tillhör ska informeras. Patrik
informerar om att det finns en paragraf i
stadgan om gästmedlemmar rörande
detta och att den bör ses över innan
vidare diskussion. Mötet kommer överens
om att Emily och Viktoria utformar möjliga
riktlinjer tillsammans till nästa
styrelsemöte.
Patrik Björk avslutade mötet.

