
Protokoll Vårmötet 
2019-04-15 

 
 

Protokoll Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agoras Vårmöte 2019 

Datum: 2019-04-15   
Tid: 17:30 
Plats: Stora salen, Helsingborgen 

Närvarande 

Medlemmar 
Maike Stegemann Styrelsen - Fastighetsansvarig 
Julia Rynestad Styrelsen - Kommunikationsansvarig 
Sandra Larsson Styrelsen - Projektansvarig 
Agnes Kristing Styrelsen - Marknadsföringsansvarig 
Kim Kihlström Styrelsen - Ekonomiansvarig 
Robert Simonsson Styrelsen - Utbildningsansvarig 
Salina Debessay Styrelsen - Ordförande 
Lisa Heim Medlem 
Johan Henriksson Medlem 
Ebba Karlsson Medlem 
Stina Carlsson Medlem 
Victoria Holmqvist Medlem 
Max Persson Medlem - Valberedningen 
Filip Nordström Medlem 
Ida Karlsson Medlem 
Klara Kjellman Medlem Lämnade efter §13c 
Christof Gasser Medlem 
Carin Hellberg Medlem 
Andreas Ivarsson Medlem 
Josephine Wennerholm Medlem 
Jesper Olsson Medlem 
Johanna Blom Medlem 
Oscar Jonsson Medlem 
Jackline Georgsson Medlem 
Vendla Karlsson Medlem 
Sofie Jacobsson Medlem 
Julia Fonsell Medlem 
Lisa Andersson Medlem 
Jimmy Westman Medlem 
Anna Nordlund Medlem Lämnade efter §13c 
Anton Mathisson Medlem Lämnade efter §13c 
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Ellinor Newall Medlem 
Nathalie Ahlström Styrelsen - Näringslivsansvarig 
Emily Knight Medlem - Valberedningen Från §13c 
 
Adjungerade 
Ebba Jacobsson  Medlem  Mötesordförande 
Elin Bergström  Samhällsvetarkåren  Mötessekreterare 

1.  Mötets öppnande 

Sektionens ordförande Salina Debessay förklarade mötet öppnat 17:40 och hälsade alla                     
välkomna. 

2.  Val av mötesordförande 

Vårmötet  beslutade 

  att välja Ebba Jacobsson till mötesordförande.   

3.  Val av sekreterare   

Vårmötet  beslutade 

  att välja Elin Bergström till sekreterare. 

4.  Val av två justerare tillika rösträknare   

Vårmötet beslutade 
att välja Julia Rynestad och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare. 
  

5.  Fastställande av röstlängd 
Vårmötet beslutade 

att fastställa röstlängden enligt närvarolistan ovan. (33 personer) 
  

6.  Adjungerade 
Vårmötet beslutade 

att adjungera samtliga närvarande i rummet enligt närvarolistan. 

7.  Fastställande av dagordning 
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Vårmötet beslutade 
att godkänna dagordningen med tillägg av ny punkt 17a) Fyllnadsval av revisor 
för verksamhetsåret 18/19   

8.  Fastställande av Vårmötets stadgeenliga utlysande 

Vårmötet utlystes av sektionens ordförande den 2019-03-25. 

Vårmötet beslutade 
att fastställa Vårmötet som stadgeenligt utlyst. 

9.  Fastställande av preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår   

Salina Debessay presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår. 

Vårmötet ställde frågor, varpå diskussion följde. 

Vårmötet beslutade 
att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för verksamhetsåret  
2019/2020. 
 

10.  Fastställande av preliminär budget för kommande verksamhetsår 
Kim Kihlström presenterade styrelsens förslag till budget för kommande 
verksamhetsår. 

Vårmötet ställde frågor, varpå diskussion följde. 

Vårmötet beslutade 
att fastställa den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2019/2020. 

11.  Behandling av propositioner   

a)        Tillägg i stadgan §1.4 Representation - andra läsningen 
  

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 
Vårmötet ställde frågor, varpå diskussion följde. 

Vårmötet beslutade 
att bifalla propositionen. 
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§1.4 Representation 

Sektionen representerar studenter vid institutionen för service management och 
tjänstevetenskap samt institutionen för strategisk kommunikation. 

b) Ändring i stadgans §1.5 Firmatecknare samt tillägg av §1.5.1 Fullmakt att teckna avtal                           
– första läsningen 

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 

Vårmötet beslutade 
att  bifalla propositionen. 

  

§1.5 Firmatecknare 

Sektionens firma tecknas gemensamt av ordförande samt ekonomiansvarig. 

§1.5.1 Fullmakt att teckna avtal 

Näringslivsansvarig kan av firmatecknare ges fullmakt att teckna avtal med 
intressenter för samarbete. 

c) Tillägg av stadgans §3.8 Tillsättande av vakantsatta poster, §3.8.1 Styrelseledamot, §3.8.2                       
Revisor, samt §3.8.3 Projektledare och valberedning – första läsningen 

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 

Vårmötet beslutade 
att bifalla propositionen. 

  §3.8 Tillsättande av vakantsatta poster 

§3.8.1 Styrelseledamot 

Avgår styrelseledamot under verksamhetsåret, eller om en post i styrelsen är vakant 
efter ett organisationsmöte, äger styrelsen rätt att för tiden fram tills 
nästkommande ordinarie föreningsmöte tillsätta posten med valbar person. Beslut 
om tillsättande av vakantsatta poster enligt denna paragraf tas av styrelsen genom 
enhälligt beslut efter förslag från valberedningen. Styrelsen må maximalt tillsätta 
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två poster under varje tidsrymd som löper mellan två ordinarie organisationsmöte, 
för ytterligare poster krävs extrainsatt årsmöte. 

§3.8.2 Revisor 

Om revisor avgår och inga suppleanter finnes att träda in under verksamhetsåret, 
skall posten tillsättas enligt ordinarie förfarande på organisationsmöte. Om enbart 
en revisor avgår, och inga suppleanter finnes att träda in, kan posten lämnas vakant 
eller tillsättas enligt ordinarie förfarande på organisationsmöte. 

§3.8.3 Projektledare och valberedning 

Om projektledare eller ledamot i valberedningen avgår under verksamhetsåret, eller 
om någon av dessa poster är vakant efter ett organisationsmöte, äger styrelsen rätt 
att besluta om tillsättande av vakantsatta poster enligt denna paragraf efter förslag 
från valberedningen. 

  

Styrelsen yrkade på mötet  att ändra rubriken i §3.8 Tillsättande av vakantsatta poster  till: 

§3.8 Fyllnadsval 

Vårmötet beslutade : 

att  bifalla yrkandet 

d)        Ändring i stadgans §3.2.3 Extra organisationsmöte – första läsningen   

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 

Vårmötet beslutade 
att  bifalla propositionen. 
  
§3.2.3 Extra organisationsmöte 
Ett extra organisationsmöte kan sättas in om styrelsen anser det nödvändigt, om 99 
av ordinarie medlemmar anser det vara nödvändigt, eller vid vakantsatta poster i 
enlighet med §3.8. På ett extra organisationsmöte får endast de ärenden som orsakat 
mötets insättande behandlas. 
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e) Ändring i stadgans §3.7.1 Sektionens utskott samt §3.7.2 Utskottens sammansättning –                       
första läsningen   

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 

Vårmötet beslutade 
att  bifalla propositionen. 
  
§3.7.1 Sektionens utskott 
Styrelsen har genom styrelsebeslut möjlighet att knyta utskott till respektive post 
med undantag för presidiet. 
  
§3.7.2 Utskottens sammansättning 
Utskotten leds av en utskottsordförande, vald av ett organisationsmöte. Sektionens 
presidium äger rätt att deltaga vid utskottens överläggningar. 
  

f) Borttagning av stadgans §6.3.1 Ändring av stadgan under sektionens två första år –                           
första läsningen   

Salina Debessay presenterade styrelsens proposition. 

Vårmötet beslutade 
att  bifalla propositionen och ta bort punkten i stadgan. 

12.  Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit till Vårmötet. 

13.  Val av styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 

Max Persson redogjorde för Valberedningens process och arbete 

a)        Ordförande 
Valberedningen presenterade Victoria Holmqvist.   
Victoria Holmqvist presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att  enhälligt välja Victoria Holmqvist till ordförande. 

b)        Vice ordförande 

Valberedningen presenterade Johan Henriksson.   
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Johan Henriksson presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att enhälligt välja Johan Henriksson till vice ordförande. 
  
  
En medlem anlände och mötet  beslutade 
att justera röstprotokollet till 34 personer 

c)        Ekonomiansvarig 

Valberedningen presenterade Carin Hellberg. 

Carin Hellberg presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att  enhälligt välja Carin Hellberg till ekonomiansvarig. 
 
 

Mötet ajournerades till 18.58 
Röstlängden fastställdes till 31 röstberättigade ledamöter 

d)         Kommunikationsansvarig 

Valberedningen presenterade Jackline Georgsson. 
Jackline Georgsson presenterade sig och svarade på frågor. 

  

Vårmötet beslutade 
att enhälligt välja Jackline Georgsson till kommunikationsansvarig.  

e)        Näringslivsansvarig   

Valberedningen presenterade Oscar Jonsson. 
Oscar Jonsson presenterade sig och svarade på frågor. 

  

Vårmötet beslutade 
att  enhälligt välja Oscar Jonsson till näringslivsansvarig.  

f)         Marknadsföringsansvarig 
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Valberedningen presenterade Kim Kihlström. 

Kim Kihlström presenterade sig och svarade på frågor. 
 
Vårmötet beslutade 

att  enhälligt välja Kim Kihlström till marknadsföringsansvarig. 

g)        Eventansvarig 

Valberedningen presenterade Vendla Karlsson. 

Vendla Karlsson presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att enhälligt välja Vendla Karlsson till eventansvarig. 

h)        Utbildningsansvarig 

Valberedningen presenterade Filip Nordström. 

Filip Nordström presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att  enhälligt välja Filip Nordström till utbildningsansvarig. 

i)          Projektansvarig 

Valberedningen presenterade Johanna Blom. 

Johanna Blom presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att enhälligt välja Johanna Blom till projektansvarig. 
 
Mötet ajournerades till 20.00 
Röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade 

 

j)          Fastighetsansvarig 
  Ingen person är nominerad till posten. 
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Mötespresidiet yrkade: att uppdra åt styrelsen att utlysa och fyllnadsvälja posten som 
fastighetsansvarig. 

  
Vårmötet beslutade 

att vakantsätta posten som fastighetsansvarig. 
att uppdra åt styrelsen att utlysa och fyllnadsvälja posten som fastighetsansvarig.  

14.  Val av projektledare AGORA-dagen 2020 

  Ingen person är nominerad till posten. 
 

Mötespresidiet yrkade: att uppdra åt styrelsen att utlysa och fyllnadsvälja posten som  
fastighetsansvarig. 

 
Vårmötet beslutade 

att vakantsätta posten som projektledare för AGORA-dagen 2020. 
att uppdra åt styrelsen att utlysa och fyllnadsvälja posten som projektledare för 
AGORA-dagen 2020.  

15.  Val av ordförande för valberedningen   

Salina Debessay presenterade ärendet. 
Stina Carlsson presenterade sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att enhälligt välja Stina Carlsson till ordförande för valberedningen. 

16.  Val av ledamöter till valberedningen   

Lisa Andersson, Robert Simonsson, Ida Karlsson och Lisa Heim presenterade 
sig och svarade på frågor. 

Vårmötet beslutade 
att  enhälligt välja Lisa Andersson, Robert Simonsson, Ida Karlsson och Lisa Heim 
till ledamöter i valberedningen. 

  
17.          Fyllnadsval av revisor för verksamhetsåret 18/19 
   Anna Jönsson kandiderade till uppdraget 
 
                  Vårmötet beslutade 
                          att välja Anna Jönsson till revisor för verksamhetsåret 18/19 
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18.  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden har anmälts. 

19.  Mötets avslutande 

Ebba Jacobsson förklarade mötet avslutat 20:26. 
  

  

  
  
  
  
  
 
Elin Bergström 
Sekreterare 

  
  
  
  
  
 
Ebba Jacobsson 
Mötesordförande 

  
  
  
  
  
 
Julia Rynestad 
Justerare 

  
  
  
  
  
 
Sandra Larsson 
Justerare 
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