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1.

Mötet öppnar

Victoria Holmqvist öppnade mötet

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 10
röstberättigade.

3.

Mötesfunktionärer

Johan Henriksson valdes till
Mötesordförande
Vendla Karlsson valdes till
sekreterare.
Victoria Holmqvist och Kim

Kihlström valdes till justerare, tillika
rösträknare.
4.

Adjungerade

-

5.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med
tillägg av punkt 15 och 16.

6.

Presentationsrunda

-

7.

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades
till handlingarna.

8.

Information: Projektledare informerar

-

9.

Information: Info från HSF-möte

Helsingborgshem föreslår att
anordna en ny trygghetskväll på
Helsingborgen den 20 februari där
de ber om hjälp av Agora. De vill
att vi ska förbereda och
marknadsföra eventet. Sofie ska ta
reda på mer information vad detta
innebär för Agora.

10.

Information: Campus mot trakasserier

Evenemanget bestod av en mässa
och två föreläsningar. Överlag är vi
nöjda med evenemanget. Dock var
deltagarantalet ganska lågt. Nästa
år föreslår vi att evenemanget ska
schemaläggas och marknadsföras
mer av Campus.

11.

Information: Internationella veckan

Evenemanget bestod av
lunchföreläsningar under en veckas
tid där deltagarantalet var väldigt
lågt. Nästa år krävs diskussioner
kring hur uppslutningen ska bli
bättre. Dessutom hade
evenemanget kunnat varit tidigare
då ansökan redan var öppen.
Upplägget att vice ordförande och
projektansvarig var ansvariga
fungerade bra med undantag kring
marknadsföringen. Nästa år
kommer ett testamente finnas.

12.

Information: Om projekt

Avslutningsceremonin kommer äga
rum den 9 juni på Helsingborgs

arena. Intervjuer till projekten är i
full gång med blandat intresse men
överlag stort.
13.

Diskussion: Tacksittning

Tacksittningen planerades.

14.

Diskussion: Förändra Agoras stadga

Mötet diskuterade att investera i
att skriva om stadgan genom att
hyra in en utomstående part. Den
som får uppdraget måste vara
insatt i Agora eller liknande
organisationer. En offert måste
dessutom tas fram. Det
diskuterades även att ta fram en
professionellt översatt stadga på
engelska. Jackline lämnade efter
punkt 14.

15.

Belsut: Logotyp

Kim informerade om ändringarna.
Styrelsen beslutar att ändra
diskussionspunkter till en
beslutspunkt. Styrelsen beslutar om
att ändra loggan.

16.

Diskussion: Avtalsskrivning

Johanna informerar om
avtalsskrivningar från Amandas
fråga. Styrelsen diskuterar ang avtal
generellt.

17.

Övriga frågor

18.

Mötet avslutas

Johan Henriksson, mötesordförande

Victoria Holmqvist, justerare

a) Agoras skrivblock
b) Information kring val
c) Eventansvarig informerar

Vendla Karlsson, mötessekreterare

