Styrelsemöte 9

Mötesprotokoll
2018-05-09 18.30
Helsingborgen

Närvarande:
Patrik Björk
Fredrik Ahlberg
Emily Knight
Olivia Zandin
Sara Dahlberg
Viktoria Grönwall
Amina Gummesson

Ordförande
Utbildningsansvarig
Näringslivsansvarig
Marknadsföringsansvarig
Vice Ordförande
Eventansvarig
Fastighetsansvarig

Salina Debessay
Macy Osman
Sofia Zetterlund
Kim Kihlström
Robert Simonsson
Agnes Kristing
Maike Stegemann
Myrthe Van Ouwerkerk

Tillträdande Ordförande
Projektledare IW
Tillträdande Vice Ordförande
Tillträdande Ekonomiansvarig
Tillträdande Utbildningsansvarig
Nominerad till Marknadsföringsansvarig 18/19
Tillträdande Fastighetsansvarig
Valberedningsledamot

1. Mötet öppnar
2. Fastställande av röstlängd

Patrik Björk öppnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 7
röstberättigade.

3. Val av mötesordförande
4. Val av justerare, tillika rösträknare
5. Val av sekreterare
6. Adjungerade

Patrik Björk valdes till mötesordförande.
Amina Gummesson och Viktoria Grönvall
valdes till justerare, tillika rösträknare
Emily Knight valdes till sekreterare.
Salina Debassay,
Macy Osman,
Sofia Zetterlund,
Kim Kihlström,
Robert Simonsson,
Agnes Kristing,
Maike Stegemann och
Myrthe Van Ouwerkerk adjungerades.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

8. Presentationsrunda

Alla presenterade sina titlar.

9. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till
handlingarna.

10. Information: Projektledarna informerar

Macy berättade att eventschemat är klart.
Novisch Veckornas eventansvariga har
samarbetat och bestämt 3 (4) event
tillsammans med dem. Har börjat boka
lokaler. Imorgon ska de filma en
introduktionsvideo.
Kim från Novishveckorna berättade att alla
event är satta. Folk kan ansöka till fadder
en sista gång och budgeten hålls. De är
på banan.
Sara berättade att examen ligger i fas.
Anhörigbiljetterna är släppta och likadant
kan man köpa bankettbiljetter via mejl,
samt eftersläpp. Myrthe berättade att den
tillträdande styrelsen skulle hjälpa till som
praxis under hennes tid som tillträdande.
Men det verkar vara okej.
Patrik frågade om den extrainsatta

fadderutbildningen och den verkar vara
under kontroll. Satt den 15 maj.
11. Information: Presidiebeslut angående
styrelsemöte
12. Information: Presidiebeslut angående
Agoras examen 2018

13. Information: Presidiebeslut angående
extern marknadsföring

14. Beslut: Val av marknadsföringsansvarig
i Agoras styrelse 18/19

15.Beslut: Val av ordförande för
valberedningen 18/19

Patrik informerade om framflyttat
styrelsemöte pga vakantsatta poster.
Patrik informerade om beslut angående
Agoras examens budget. Inkludera
serviceavgiften som biljettkiosken hade.
Universitetet godkände 65 kr som pris.
Patrik informerade om beslut kring ett
enskilt inlägg gällande extern
marknadsföring. Ett personligt inlägg som
ändå hade anknytning till utbildningen
och Agoras verksamhet.
Patrik informerade kring val av
marknadsföringsansvarig.
Myrthe berättade om nomineringen av
Agnes. Agnes presenterade sedan sig
själv.
Frågor ställdes. Mötet beslutade att välja
in Agnes Kristing till
marknadsföringsansvarig i Agoras styrelse
18/19
Sara tog över som ordförande. Patrik
lämnade rummet. Diskussion fördes. Patrik
Björk valdes till ordförande för
valberedningen 18/19. Olivia Zandin och
Emily Knight reserverar sig från beslut
med risk för jäv.

16. Beslut: Val av valberedningsledamöter Amina tog över som sekreterare. Olivia
18/19
och Emily lämnade rummet. Adjungerade
lämnade rummet. Diskussion fördes.
Beslut fattades via handuppräckning.
Patrik Björk reserverade sig från beslutet.

17. Beslut: Tema för Novischveckorna
2018: Bucketlist

Emily Knight, Julia Karlsson, Max Persson
och Olivia Zandin valdes till
valberedningsledamöter 18/19. Myrthe
går från mötet.
Emily tar över sekreterare. Kim berättade
om temat för novischveckorna och
underkategorierna. Styrelsen beslutar om
teman med ja/nej.

18. Beslut: Val av förtroendeposter 18/19

Fredrik informerade om förtroendeposter.
Bilaga finns.

19. Beslut: Dataskyddspolicy

Fredrik informerade om den nya
dataskyddspolicyn. Styrelsen beslutade
om dataskyddspolicy.
Skjuter upp diskussion om vem som tar
fram personuppgiftsförteckning till
överlämningen 11-13/5.

20. Information: Utbildningsbevakning

Fredrik informerade om
utbildningsbevakning. Studenternas
välmående är huvudfokus. Anna och
Fredrik har bokat in möte med Anette
Svingstedt 14/5. Där kommer
studenternas välmående och
institutionens stöttning att diskuteras.
Jörgen Eksell och James Parment kommer
att diskutera SI träffar med Fredrik. Den
14/5 kommer en kickout att hållas för
klassrepresentanter och
studentrepresentanter.
E1 invigningen gick bra och döptes till
PluggE1. Ett planeringsmöte angående
Campus mot trakasserier har dragits
igång. Nästa år kommer det att vara
mycket större och omfattande.
Anette Svingstedt kommer att träffa
styrelsen den 29/5 för att tacka för
engagemanget.

Patrik ska på möte med strategiska
utskottet för att göra klart den strategiska
planen för ISK. Patrik och
sektionsordförande i respektive sektion tar
fram ett kommunpolitiskt
ställningstagande pga valår. Kårerna har
ett ställningstagande mot vad man tycker i
olika frågor.
Salina undrade vad det står i
ställningstagandet. Staden ska fortsätta
stötta Helsingborgen. Studenter ska få sin
röst hörd. Ex är att de bygger nya
stadsdelar och varför de inte finns
studentboenden där. Breddad rekrytering
- hur man ska få personer som inte har
högre utbildning att plugga.
Öka internationalisering. Språk på
offentliga platser, hemsidor osv.
Bostadsgaranti i Helsingborg.
Arbetsmarknad - man ska se på
studenterna som en potentiell resurs. Öka
trygghet.
Sara går från mötet.
21. Övriga frågor

Kim undrar om 3 nya teman. De tre nya
temana godkänns.

22. Avslutande runda

-

23. Mötets avslutande

Patrik avslutar mötet.

Emily Knight, sekreterare

