
Styrelsemöte 5 
Mötesprotokoll 
2022-11-21 
Helsingborgen 

Närvarande:  
Josefine Gren   Ordförande 
August Åkesson  Vice Ordförande 
Elin Berling   Ekonomiansvarig 
Saga Lilja   Kommunikationsansvarig 
Fanny Holgersson  Näringslivsansvarig 
Caroline Hermansson Eventansvarig 
Kajsa Nilestoff   Utbildningsansvarig 
Stephanie Ekenberg   Projektansvarig 
Simon Hallberg  Marknadsföringsansvarig 
Nathalie Regestad   Fastighetsansvarig 

Frånvarande:  
-

Adjungerande:  
-  
_______________________________________________________________________________________ 

1. Mötet öppnar 
Josefine Gren öppnade mötet 18:39. 

2. Fastställande av röstlängd  
Röstlängden fastställdes till 10 röstberättigade. 

3. Mötesfunktionärer  
Josefine Gren valdes till mötesordförande. 
Saga Lilja valdes till sekreterare. 
August Åkesson och Nathalie Regestad valdes till justerare tillika rösträknare. 

4. Adjungerande 
-  

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

6. Presenatationsrunda 
- 

7. Föregående protokoll 
 Det beslutas att föra föregående protokoll till handlingarna. 
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8. Projektledare informerar 
 - 

9. Information: Avhopp projektledare & styrelseledamot 
 Tyvärr har projektledare Fabian har hoppat av från Vårbalen.  
  
 Tyvärr har Simon, Marknadsföringsansvarig valt att inte fortsätta inom styrelsen. Posterna  
 kommer utlysas 22/11. Samtliga projektmedlemmar ser till att vara uppmärksamma till  
 intresserade kandidater. 

Nathalie anslöt 18:45. 

10. Beslut: Gemensam städning av Borgen 
  Styrelsen ska städa Borgen V. 50, där det beslutas om måndagen 12/12. 

11. Beslut: Ändring av mailadresser för projekt samt utskott 
  Nathalie föreslår att mailadresser som inte används bör tas bort för att all information ska  

 vara samlat på ett ställe. Kan läggas till, om behov finns, i efterhand. 

12. Beslut: U2 på onsdag 
  Styrelsen kommer inte stå på U2 onsdagen 21/12, V. 51. 

  Styrelsens frukostmöten efter jul påbörjas måndagen 16/1, V. 3. 

13. Information: Grovsopor på Borgen 
  Nathalie informerar att de gamla sofforna på Borgen ska kastas. Finns det grovsopor   

 (ex. möbler, gamla datorer som behöver forslas) Agora behöver slänga kommer det   
 slängas i samma veva, alternativt görs detta till våren. 

14. Diskussion/Beslut: Inbjudning till tacksittning 
  August informerar om hösttacksittningen, då det kommer snart skickas ut en inbjudan till  

 nya projektmedlemmar, valberedning, novischeriet, utskott, studentrepresentanter och   
 klassrepresentanter. Det föreslås sedan att bjuda projektgrupper från läsåret 21/22 till   
 detta årets sittning, vilket samtliga styrelsemedlemmar överensstämmer om. 

  Josefine lyfter att de som tagit examen ej anses relevanta, men att föregående    
 projektmedlemmar och de som är som är kvar på campus är definitivt.  

Elin anslöt 19:23.  

15. Diskussion/Beslut: Stipendium från Campus Vänner 
  August informerar att Campus Vänner har förlängt ansökan till 22/11. Därmed föreslås det  

 att skicka in en ansökan från styrelsen för diverse av våra projekt. Caroline har skickat in   
 förfrågan om stipendium till 100-dagars. Det kommer en till ansökningsperiod till   
 vårterminen.  
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16. Diskussion: Campus mot trakasserier 
  Caroline informerar om 30/11 och 1/12 då Agora kommer ha en egen monter längre in på  

 C7 under dessa dagar. Styrelsemedlemmar bör kolla upp scheman för att alternera att stå i 
 montern. Fördelning av arbetsuppgifter är i förberedande bruk, styrelsemedlemmar fyller i  
 sin tur i deras tillgänglighet.  

  Anmäler man sig på lunchföreläsningarna får man gratis lunch, sista dag för anmälan är   
 29/11. U2-kaffe på onsdagen kommer fortfarande bli av. Simon lägger ut inlägg på fredag. 
 Förslag om aktivitet under Campus mot trakasserier sker nästa morgonmöte. 

17. Diskussion: Hösttacksittning 
  Caroline informerar om temat: ”Hoppsan, jag kom visst fel!” bestämt av eventutskottet.   

 Dörrarna öppnas 18:30, stängs 18:45. Frågan lyfts om ett eftersläpp vilket    
 styrelsemedlemmarna håller med om, vilket vi i styrelsen bjuder in till. Pris för att delta på  
 sittningen diskuteras vara på en symbolisk summa av 20 kronor. Aktiviteter (Agora-  
 spex, tävlingar), sånghäften och toastmasters (Elin och Simon bjuder på show) diskuteras.  

  Caroline har pratat med pubmästaren på Stampus, där maten antingen beställs in och   
 skickas på faktura eller om styrelsemedlemmarna lagar allt (en ’potatisbulle’ med creme   
 fraîche, glutenfri svamppasta - specialkost, glutenfri kladdkaka med laktos-/mjölkfri   
 grädde). 

  Kajsa föreslår val om DJ, Fredrick från Stampus. 

  Caroline lyfter förslag om dekoration - ballonger, duk, vinter-känsla.  

  Nathalie informerar om att den alkohol som vill köpas in (förslag: vitt, rött vin), måste   
 kommuniceras i god tid till Stampus för att de ska ha tid att beställa. Rådfråga med   
 pubmästaren. 

  Caroline föreslår att någon form av marknadsföring inför hösttacksittningen bör publiceras, 
 för att även ING’s medlemmar ska kunna komma på eftersläppet.  

  Inbjudan/formulär skickas ut inom kort. Länk till eftersläpp kommer senare. 

18. Diskussion/beslut: Halvtidssittning 
  Caroline informerar om att alla tvåor får en halvtidssittning i februari på Oxhallen. Datum  

 för sittningen föreslås den 8/2 (onsdag), 10/2 fredag) eller 11/2 (lördag). ( Oxhallen kan fixa 
 personal, en ingår i baren som serverar. Eventutskottet är engagerade under kvällen.  

19. Diskussion: Förväntningsavstämning 
  Josefine lyfter vilka förväntningar styrelsen har, i jämförelse med tidigare förväntningar   

 bland styrelsemedlemmar. Josefine: öppen kommunikation, engagemang, trygghet.  
  Kajsa: backa upp varann i styrelsen.  
  Stephanie: stötta varandra i styrelsen, att projektgrupperna känner sig trygga.  
  Caroline: kommunicera, samarbeta, göra roliga event och få med eventuskottet.  
  August: god kommunikation, frukostmöten, engagera studentrepresentanter.  
  Nathalie: öppenhet, kunna be om hjälp.  
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  Fanny: hålla god kontakt, ställa upp, njuta av tiden.  
  Elin: viktigt med kommunikation, ha förståelse för varandra, ha kul tillsammans.  
  Saga: värna om vänskapen, förstå varandra, samarbeta.  
  Simon: god kommunikation, vara ute i god tid, bolla idéer. 

20. Diskussion: Tura tillsammans med Samhällsvetarkåren 
  Josefine lyfter att tura till Helsingör tillsammans med Samhällsvetarkåren, förslagsvis nästa  

 termin den 18/1, 2023.  

21. Diskussion: Skånetrafiken-enkät 
  Josefine frågar om synpunkter på CHSK-mötet tillsammans med Skånetrafiken. Möte i   

 februari med HSF, insamling av underlag.  

- Reser du mellan Lund och Helsingborg? Hur ofta? 
- Hade studentpris varit uppskattat mellan Lund och Helsingborg? 
- Har du undvikit att gå på studiesociala evenemang på grund tågtiderna? 
- Har du missat närvaro på grund tågtiderna? 
- Har tågtiderna missgynnat ditt studentliv? 
- Hur ofta åker du på kvällen? 
- Vart bort du? 

22. Övriga frågor: 
Nathalie ska ha möte med husstyrelsen på onsdag - följande önskas av styrelse att tas 
upp på mötet: soptunnor på E1, pantstationer på campus, tillgänglighet på C7, fler 
ställen att sätta upp posters, plastficka på toaletterna ’dasspapper’.  

Kajsa informerar om en önskan från Masterstudenterna att inriktningen bör stås med på 
examensbeviset. Dock finns detta ingen laglig rätt till, enligt Lunds Universitet regelverk.  
Förslaget är att skriva ett extradokument. 

Kajsa har haft styrelsemöte med Service Management, där det beslutat om fristående 
kurser för nästa höst. Tvåorna kommer ha möjlighet att välja andra kurser, fler på 
engelska. Beslut har diskuterats om möjligheten att byta examinator för prov, 
seminarium, inlämningar.  

Stephanie och Elin uppdaterar om Uppdrag: JUL.  
Första eventet är 28/11 (måndag), julfilm i samarbete med SF klockan 18:00, U203.  
Andra eventet är 8/12 (torsdag), julfest på Borgen x Stampus x ING i samarbete HSF, 
rabatter på Junkyard. Kvällen bjuder på julquiz och skattjakt.  
Sista eventet är 14/12 (onsdag), fika och rimstuga på U2 klockan 11:00-13:00. 

Fanny informerar om Agoras julkalender som börjar på söndagen 27/11, första advent.  

23. Mötet avslutas 21:42 
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24. Underskrifter 
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