Styrelsemöte 1
Mötesprotokoll
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Helsingborgen

Närvarande: 10 st
Carolina Runesson

Ordförande

Julia Hjortshagen

Vice ordförande

Christian Abdulahad Ekonomiansvarig
Astrid Johansson

Kommunikationsansvarig

Hannah Höijer

Projektansvarig

Emilia Björklund

Fastighetsansvarig

Elin Lundqvist

Eventansvarig

Fanny Andersson

Näringslivsansvarig

Alicia Larsson

Marknadsföringsansvarig, närvarande på zoom

Ayan Qazi

Utbildningsansvarig, ansluter 18:15 efter punkt 8.

Frånvarande:

Adjungerande:
Emelie Östbring

Ordförande Valberedning

Anslöt 18:00 Lämnade 18:10

1. Mötet öppnar

Carolina Runesson öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 9
röstberättigade.

3. Mötesfunktionärer

Carolina Runesson valdes till
mötesordförande.
Astrid Johansson valdes till sekreterare.
Hannah Höjer och Fanny Andersson
valdes till justerare tillika
rösträknare.

4. Adjungerande

Emelie Östbring Ordförande
Valberedningen

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Presenatationsrunda

-

7. Föregående protokoll

De fastställde inget som berör oss idag.

8. Beslut - Nya medlemmar till valberedningen Emelie berättar kring de 2 som de valt
till tjänsten.
Mötet beslutar att vi röstade in dem i
valberedningen. 9 röstade ja.

Emelie Östbring lämnade 18:10.

Ayan Qazi ansluter 18:15

9. Diskussion - Studentrepresentanter

Behöver 1 ordinarie och 2 suppleanter.
Använder Sirocco-listan, Hannah kontaktar
ISK-studenter och vi kollar med
klassrepresentanter.
Mötet diskuterade ämnet.

10. Diskussion - Datum för styrelsemöten

Carolina föreslog 18:00 på måndagar

Vecka 42, 45, 48, 51.
Mötet diskuterade ämnet. Mötet beslutar
om datum.

11. Diskussion - Agora på U2

Bestämt ett första datum 1:a november
10:00-13:00. Carolina föreslår onsdagar
12:00-13:00 därefter. Vi ska göra schema
för vem som står där nästnästa frukostmöte.
Mötet diskuterade ämnet. Mötet beslutar
om datum.

12. Beslut - Datum för höstmötet

Carolina föreslår 11e november 18:00.
på Campus Helsingborg.
Mötet beslutar 11e november 18:00

13. Diskussion - Projektledare Agora-Dagen

Hannah berättar att den satta
projektledaren har hoppat av. Intervjuer är
igång med valberedningen, svar senast
måndag nästa vecka. Vi måste rösta in
personen de väljer - presidiet får rösta in
eftersom vi ej har styrelsemöte innan dess.
Diskuterar hur projektgruppen ska sättas
ihop. Alicia och Astrid ska framöver
marknadsföra anmälan till
projektmedlemmar till Agora Dagen. Fanny
ska kolla intresset i näringslivsutskottet.
Bestämmer att Agora Dagen ska ske vecka
11.
Mötet diskuterade ämnet.

14. Beslut - Näringslivsflik på hemsidan

Fanny berättar att “Näringsliv” fliken på

hemsidan bör uppdateras och bli en sida
med aktuella jobbannonser och
praktikplatser, även eventuellt reklam.
Mötet beslutar att Fanny och Christian
kollar eventuell prissättning för annonser.
Carolina kollar med samhällsvetarkåren
kring regler.

15. Övriga frågor

Hannah tar upp ett förslag att ha
frukostmöte varannan vecka digitalt fram till
november för att skapa mer effektiv
studietid. Mötet beslutar att ha det, börjar
fysiskt 5e oktober.

Carolina tar upp viktiga datum framöver
och Emilia lägger in det i vår gemensamma
kalender.

Julia tar upp statistik om anmälningar kring
Sirocco kvällen.

Elin tar upp frågor kring hösttacksittningen
för aktiva Agora medlemmar. Beslutar att ej
genomföra hösttacksittningen.

Hannah ska kolla upp info kring vårbalen
med samhällsvetarkåren.

16. Mötet avslutas

19:40

__________________________________

__________________________________

Carolina Runesson, mötesordförande

Astrid Johansson, sekreterare

__________________________________

__________________________________

Fanny Andersson, justerare

Hannah Höijer, justerare

