
 
 
 
 
 

Styrelsemöte nr. 5 
Mötesprotokoll 
2016-11-10 18.26-20.10  
Helsingborgen 

 
Närvarande 
Christina Abdulahad Ordförande 
Malin Andersson Vice ordförande 
Michelle Larsson Marknadsföringsansvarig 
Rebecca Wetterberg Eventansvarig 
Linnea Stenberg Näringslivsansvarig 
Lisa Oskarsson Utbildningsansvarig 
Petra Boström Förvaltningsansvarig 
Myrthe van Ouwerkerk Kommunikationsansvarig

 
1. Mötets öppnande Christina Abdulahad öppnade mötet. 

 
2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 8  

röstberättigade.  
 
3. Val av mötesordförande Christina Abdulahad valdes till  

mötesordförande. 
 
4. Val av justerare, tillika rösträknare Petra Boström och Malin Andersson valdes  

till justerare, tillika rösträknare. 
 
5. Val av sekreterare Myrthe van Ouwerkerk valdes till  

sekreterare.  
 
6. Adjungerade  
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7. Fastställande av dagordning Bytade punkt 15 från en diskussionspunkt  

till en beslutspunkt. Dagordningen 
faställdes. 

 
8. Presentationsrunda 
 
9. Föregående mötesprotokoll Myrthe van Ouwerkerk läste föregående  

mötesprotokoll som lades till handlingar. 
 
10. Information: Projektledarna informerar Malin Andersson presenterade att  

utlysningen till projektgrupper snart kommer 
ut, utlysning kommer pågå i två veckor. De 
kommer att hålla löpande intervjuer för att 
sprida ut arbetet. Målet är att ha alla 
projektgrupper tillsatta innan jul. Just nu har 
Malin mycket kommunikation med 
projektledarna samt att hon har haft sitt 
första möte med dem.  

 
11. Information: Utbildningsbevakning Lisa Oskarsson berättade att hon hade  

utskottsmöte igår (9/11). Problematiken i 
utskottet ligger just nu i brist på 
engagemang samt att man inte vill ta större 
ansvar. Det har därför diskuterats vad syftet 
med utskottsmötena är, medlemmarna anser 
att det är ett bra forum för att dela och lyfta 
åsikter samt att kunna se om det sker 
förändringar genom åren. Lisa har på 
senaste mötet testat ett nytt upplägg med 
diskussionsgrupper som var mycket 
uppskattad. 

 
12. Information: Speak up days 2016/2017 Lisa Oskarsson berättade att på grund av det  

tidigare nämnda brist på engagemang fått 
“tvinga” folk att engagera sig i Speak up 
days 16/17. Två medlemmar i 
utbildningsutskottet åker nu tillsammans 
med Lisa till Lund på möte med 
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Samhällsvetarkåren om hur de ska 
marknadsföra projektet samt hur projektet 
ska gå till. Förmodligen kommer 
utdelningen av enkäterna ske vecka 48 och 
då kommer Lisa behöva hjälp av styrelsen 
med att dela ut och samla in enkäterna på 
U2. 

 
13. Beslut: Hjälpa SI SI (Supplementery Instructions) består av en  

grupp studenter på ISM från år 2 och 3 som 
hjälper andra studenter med studierna. SI 
finansieras av institutionen men de skulle 
behöva hjälp med marknadsföring och 
skulle vilja bli sponsrade med fika. Linnea 
Stenberg tycker att man kan hjälpa till med 
marknadsföringen eftersom SI går i linje 
med vad Agora står för. Att bidra med fika 
kan diskuteras och skulle i så fall kunna 
göras om Agora kan synas i samband med 
SI. Lisa Oskarsson påpekar att det kan 
kännas underligt att institutionen “ber” om 
pengar/fika. Christina Abdulahad håller med 
Lisa och tycker inte att vi ska finansiera 
skolans verksamhet, det är en principsak och 
eftersom det handlar om en liten summa 
upplevs det konstigt att institutionen själv 
inte kan bidra med det. Christina kom med 
förslaget att eftersom institutionen betalar 
mycket för att boka lokal skulle Agora, som 
gör det gratis, kunna boka lokalen åt SI. På 
så sätt sparar institutionen pengar som 
istället kan användas till fika. Eftersom det 
är osäkert om vi verkligen får göra detta 
måste detta dubbelkollas innan beslut tas. 
Styrelsen är överens om att bidra till SI med 
marknadsföring. Michelle Larsson har redan 
tagit upp frågan i sitt utskottsmöte och 
skapat en projektgrupp för 
marknadsföringen av SI-gruppen genom en 
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broschyr och eventuellt även en hemsida. 
Mötet beslutade att hjälpa SI med 
marknadsföring men inte med fika. Samt att 
dubbelkolla om Agora får boka lokaler åt 
dem.  

 
14. Diskussion: Färgstarkare tillsammans Christina Abdulahad har jobbat med ett  

projekt tillsammans med 11 andra studenter 
i att arbeta mot utanförskap. Projektet 
startades idag (10/11). Diskussionen handlar 
om ifall Agora står bakom projektet och vill 
sprida information om projektet? Christina 
avstår från att delta i diskussionen. En del av 
kampanjen handlar om att klä sig färgstarkt 
och ta ett instagrambil. Förslagsvis tar 
styrelsen en sådan bild vid ett frukostmöte. 
Den 30 november, traditionellt sett en 
smutsbrun dag, avslutas projektet med ett 
färsgstark evenmang där Agora kan vara på 
plats och ta ställning. Samtliga i styrelsen 
tycker att projektet går i hand i hand med ett 
av våra fokusområden, samt att det är ett 
mycket bra projekt som vi både som 
privatpersoner och Agora kan stå bakom.  

 
15. Beslut: Helsingborgenavtalet HBK har länge diskuterat hur man ska  

fördela procentsatserna för alkoholrelaterade 
evenemang. Innan har det varit att 2% av 
vinsten går till föreningen som arrangerar 
evenemanget, 12% till HBK och resten till 
Stampus. I kontraktet ska det framgå tydligt 
att Stampus står för alla 
förbrukningsartiklar. Förslaget är att ta bort 
12% till HBK som istället kommer gå till 
Stampus. Mötet tycker det är rimligt att ta 
bort procentsatsen som ska gå till HBK då 
detta både underlättar för Agoras styrelse 
samt att det då avtalas det som i dagsläget 
egentligen redan sker. Mötet beslutade att 
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Agora anser att 2% av vinsten ska gå till 
föreningen som arrangerar det 
alkoholrelaterade evenemang och att 
resterande går till Stampus, om det tydligt 
framgår i Helsingborgenavtalet att Stampus 
står för förbrukningsartiklar.  

 
16. Diskussion: Tacksittning 2016 Rebecca Wetterberg berättade att hon har  

haft möte igår (9/11) för att planera 
tacksittningen 2016. Temat för sittningen 
kommer att vara “tidsmaskinen”, de 5 
utskotten kommer få olika årtionde, de 8 
projektgrupperna kommer få tidsperioder 
och  styrelsen kommer få temat framtiden. 
Rebecca har startat en projektgrupp inför 
tacksittningen. Mat som ska serveras 
kommer att vara tacos detta är lätt för 
matallergiker samt för styrelsen att 
förbereda och kommer att uppskattas på en 
fulsittning. Det behöver ordnas tackgåvor till 
Introduction week, Examen och 
Novischeriet. Det finns förslag på 
hotellfrukost, laserdome och bowling. Det 
ska helst vara samma gåva som ges till varje 
projekt. För att både underlätta för framtida 
Eventansvarig och styrelse uppmanas det att 
skapa en lista på alla engagerade i utskotten. 
Med tanke på att det finns mer plats på 
Helsingborgen än vad det tidigare har gjort 
på Villan ska det vara ett eftersläpp efter 
sittningen som kommer vara öppen för alla. 
Inträde för eftersläppet kommer vara 20kr 
och det ska skapas ett evenemang på 
Facebook. Tacksittningen ska diskuteras 
vidare på tisdagens frukostmöte.  

 
17. Diskussion: Tandem Michelle Larsson, Malin Andersson och två  

medlemmar från marknadsföringsutskottet 
har varit på möte med Joakim Hedman 
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(Utskottsansvarig i Stampus) angående 
Tandem 2017. Malin och Joakim kommer 
att vara  ansvariga för att tillsätta en 
projektgrupp. Den 28 november börjar 
utlysningen av projektledare som kommer 
att hålla på i två veckor. Målet är att ha två 
projektledare innan jul. Malin och Joakim 
kommer vara kontaktpersoner för projektet 
och Michelle Larsson (och eventuellt Pierre 
Perusko, marknadsföringsansvarig i 
Stampus) kommer vara ansvarig för 
marknadsföringen. Tandem måste spridas 
ordentligt för att så många som möjligt ska 
vilja delta i evenemanget. Eftersom Agora 
och Stampus har fått stipendium för 
föregående Tandem som inte blev av, måste 
evenemaget ske 2017 för att inte bli 
återbetalningsskyldiga..  

 
18. Diskussion: Musikhjälpen Stampus FM kommer att engagera sig i 

Musikhjälpen (12-15 december) och har 
bjudit Agora att få ta del av evenemanget. 
Temat för Musikhjälpen i år handlar om att 
varje barn ska få gå i skolan. Styrelsen anser 
att det är ett väldigt relevant tema för Agora. 
Exempel på hur Agora kan vara delaktig kan 
vara att sälja, ha en sändning, auktionera ut 
något med mera. Förslagsvis hjälper vi till 
att marknadsföra evenemanget samt att 
erbjuda kaffe på U2 mot betalning som vi 
skänker till Musikhjälpen.  

  
19. Beslut: 350års jubileum Presidiet har diskuterad kring betalning av  

350-årsjubileet och tycker inte det ska 
behöva kosta att vara engagerad. Mötet 
beslutade att Agora står för kostnaden av 
350 kr/per person till 350 årsjubileet i Lund.  

 
20. Övriga frågor 
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a) Typsnitt Styrelsen vill att Agoras texter ska vara  
enhetliga och vill därför skriva dokument i 
samma typsnitt. Typsnittet som i första hand 
valdes fanns dock enbart på Mac-datorer. 
Det måste därför diskuteras om antingen ett 
nytt typsnitt eller att de som inte har 
typsnittet får ladda hem det.  

 
21. Avslutande runda  
 
22. Mötets avslutande Christina Abdulahad avslutade mötet 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Christina Abdulahad, mötesordförande Myrthe van Ouwerkerk, sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Petra Boström, justerare Malin Andersson, justerare 
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