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Närvarande:
Salina Debessay
Kim Kihström
Robert Simonsson
Sofia Zetterlund
Agnes Kristing
Sandra Larsson
Maike Stegmann
Julia Rynestad
Nathalie Ahlström
Filippa Elestam

Ordförande
Ekonomiansvarig
Utbildningsansvarig
Vice ordförande
Marknadsföringsansvarig
Projektansvarig
Fastighetsansvarig
Kommunikationsansvarig
Näringslivsansvarig
Eventansvarig

Adjungerande:

Jesper Svensson (Projektledare: Agora-dagen)

1.

Mötet öppnar

Salina Debessay öppnade mötet

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 10
röstberättigade.

3.

Mötesfunktionärer

Salina Debessay valdes till
Mötesordförande
Julia Rynestad valdes till
sekreterare.
Kim Kihlström valdes till justerare,
tillika rösträknare

4.

Adjungerade

Jesper Svensson, projektledare
Agora-dagen

5.

Fastställande av dagordning

Fastställdes med tillägg av punkt 6,
17 och 18.

6.

Lägesrunda

7.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades
till handlingarna.

8.

Information: Reviderad stadga

Kim informerade om de ändringar
vilket genomförts i stadgan.

9.

Information: Presidiebeslut
projektledare

Salina informerade om att Ellinor
Newall blivit vald till projektledare
för Introduction week.

10.

Beslut: Budget Agora-dagen

Jesper informerade om
Agora-dagens budget.
Projektgruppen har ansökt flertalet
stipendier och väntar fortfarande
på svar från bland annat Vision.
Han gick även igenom situationen
med företagsmontrar i dagsläget.
Projektgruppen har budgeterat för
ett resultat på 123 130 kr.

Mötet beslutade att godkänna
budgeten för Agora-dagen.
11.

Beslut: Introduktionskväll projekt

Sandra informerade om hållpunkter
gällande introduktions kvällen samt
kvällens upplägg. Hon framförde
även ett budgetförslag på 2500 kr
(50 kr per person).

Mötet beslutade att godkänna
budgetförslaget på 2500 kr.
12.

Diskussion: Campus vänner
stipendieansökan

Mötet diskuterade olika förslag till
samt upplägg av
stipendieansökningar. Salina
föreslog att ansöka ett stipendium
gällande kompetensutveckling eller
ökat engagemang hos studenter.
Robert föreslog möjligheten att
ansöka stipendier inför framtida
case eller alumnikväll. Kim föreslog
att ansöka stipendium för att rusta

upp kontoret ex. nya fåtöljer.
Nathalie uppmärksammade
betydelsen av att skilja på när
företagen marknadsför sig genom
föreläsningar och när en enskild
individ blir inbjuden - vid
marknadsföring. Sandra föreslog
möjligheten att ansöka stipendier
för att ge styrelsen eller studenter
möjligheten att delta vid
exempelvis HBG Talks. Sandra
föreslog att ansöka om stipendier
till arbetsmarknadsmässor. Sandra
föreslog att ansöka stipendium till
en styrelseresa vilket kan motivera
framtida studenter till att engagera
sig i styrelsen.
13.

Diskussion: Lärares pedagogik

Mötet diskuterade huruvida kåren
kan arbeta med att skapa
incitament för att öka den
pedagogiska kvaliteten bland
lärarna. Sandra föreslog ett tillägg
vid kursutvärderingen i form av en
fråga gällande lärarens
pedagogiska förmåga. Robert
informerade om ISKs upplägg av
kursutvärderingar samt huruvida de
är utformade för att ge mer
utförliga svar. Nathalie föreslog en
förbättring gällande
kommunikation mellan lärare och
studenter men även mellan lärarna.
Salina föreslog att studenterna kan
dela ut ett pris till den lärare de
ansåg varit mest pedagogiska för
att motivera lärarna. Agnes
föreslog att lärarna kan gå en
workshop eller arbetsdag där får
lära sig pedagogiska grunder då
det för vissa var länge sedan.

14

Diskussion: Alumnikväll

Mötet diskuterade förslag på
aktiviteter och upplägg inför
Alumnikvällen i vår. Robert
meddelade även att ISM är
intresserade av att delta under

kvällen.

15.

Diskussion: Internationella dagen

Mötet diskuterade huruvida den
Internationella dagen är det
ultimata sättet att attrahera
studenter till att studera
utomlands. Styrelsen har i
dagsläget inte fått in något förslag
på en projektledare. Sofia och
Sandra kommer att kalla till ett
möte med de internationella
koordinatorerna och diskutera
ämnet vidare.

16.

Diskussion: Musikhjälpen

Sandra meddelade att Vårbalen
kommer att bidra med en biljett till
sittningen. Maike föreslog att
styrelsen pratar med
projektgruppen för Agora-dagen
om att bidra med en biljett till
deras AW.

17.

Diskussion: Inför mötet med Carina
Sjöholm och Anette Svingstedt

Mötet diskuterade vilka punkter
styrelsen vill ta upp med Carina
Sjöholm och Anette Svingstedt vid
nästa frukostmöte.

18.

Information: Julmys

Julia informerade om att Julmys
inte kommer att äga rum.

19.

Mötets avslutande

Salina avslutade mötet.

Salina Debessay, Mötesordförande

Kim Kihlström, Justerare

Julia Rynestad, Sekreterare

