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Närvarande: 
Victoria Holmqvist Ordförande 
Filip Nordström Utbildningsansvarig 
Johanna Blom  Projektansvarig, Lämnade mötet efter punkt 15 
Sofie Jacobsson Fastighetsansvarig  
Oscar JonssonNäringslivsansvarig  
Kim Kihlström Marknadsföringsansvarig 
Carin HellbergEkonomiansvarig 
Vendla Karlsson  Eventansvarig 
 
Frånvarande: 
Jackline Georgsson   Kommunikationsansvarig 
Johan Henriksson Vice Ordförande  
 
 
Adjungerande:  
 
 

 

1.  Mötet öppnar  Victoria Holmqvist öppnade mötet 

2.  Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 8 
röstberättigade. 

3.  Mötesfunktionärer  Victoria Holmqvist valdes till 
Mötesordförande  
Sofie Jakobsson valdes till 
sekreterare.  
Filip Nordström och Carin Hellberg 

 



valdes till justerare, tillika 
rösträknare 

4.  Adjungerade  - 

5.  Fastställande av dagordning  Mötet lägger till punkt 18, sen 
handling till dagordningen. Mötet 
fastställer dagordningen. 

6.  Föregående protokoll  Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna. 

7. 
 

Information: Projektledare informerar 
 

Testamenten är utskickade. 
Projektledarna har fått inlogg till 
driven. Projektansvarig ska möta 
flera projektledare nästa vecka. 

8.  Information: Anslagstavla  Ny anslagstavla vid stora entrén.  

9.  Information: Stadgeändringar FUM  Styrelsen måste skicka in protokoll 
till Samhällsvetarkåren när det 
gäller stadgeändringar. De tar 
beslut om att ändra stadgan. 
Styrelsen får inte ändra själva. 

10. 
 

Information: Presidiebeslut revisorer  Ordförande informarar om ett 
presidiebesluta att nominera Elin 
Bergström och Emil Nilsson till 
revisorer för verksamhetsåret. 

11.  Information: Tacksittningar  23/11 jobbar Agoras styrelse på 
ING:s tacksittning kl 20-02. Vi får 
mat av ING.  
Alla i styrelsen jobbar på Agoras 
tacksittning 7/12 från kl. 17-21.30.  

12.  Diskussion: Taxiresa efter INGs 
tacksittning 

Styrelsemedlemmar som bor i Lund 
kan beställa taxi hem.  

13.  Diskussion: Ekonomiska riktlinjer   Bra att ha riktlinjer. Ca 100 kr på 
person, medaljer är utanför den 
summan. Vi diskuterar vidare på 
frukostmöte. 

14.  Diskussion: Byte av loggan  Under höstmötet kom det fram att 
medlemmar har synpunkter på den 
nya loggan. Kan vi ta emot 
synpunkter innan vi beslutar om 
loggan? Marknadsföra att 

 



medlemmar med synpunkter får 
komma med synpunkter. Rätt att 
ge medlemmarna en chans att 
komma med synpunkter.  
Å andra sidan, är det svårt att 
komma till ett beslut med många 
olika synpunkter.  

15.  Beslut: Byte av logga  Vi beslutar om att skjuta upp beslut 
om byte av logga till nästa 
styrelsemöte. Detta för att göra 
små justeringar och kunna rösta 
igenom det fullständiga 
slutresultatet.  
Johanna Blom lämnar mötet 18:50 

16.  Beslut: Tema för tacksittningen  Röstlängden justeras till 7 
röstberättigade. 
Styrelsen beslutar att godkänna 
förslaget med förändringen att 
byta ut Lucia-temat mot ljus-tema. 

17.  Beslut: Ansökan om 
projektfinansiering 

Styrelsen beslutar att rösta igenom 
ansökan om projektfinansering. 

18.  Sen handling 
Beslut: Agoradagens budget  

Styrelsen beslutar om att rösta 
igenom Agora-dagens budget. 
 
 

19. 
 
 
 
 

Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Mötet avslutas 
 

a) Marknadsföra Campus Mot 
Trakasserier.  

b) Näringslivsutskottet och 
Agora Dagen har varit på 
Gadden i Göteborg. 
Medlemmar har betalat med 
egna pengar. Det stämmer 
att de får ta av egen budget. 

c) Alla i styrelsen ska bli bättre 
på att hjälpas åt med 
städning efter möten mm. 

d) Alla i styrelsen bör läsa 
igenom rättighetslistan, som 
berör studenters rättigheter.  

 
Mötet avslutas 19.30.  

 



 

 
Carin Hellberg, justerare 

 


