
Styrelsemöte 1 
 

Mötesprotokoll  

2020-08-22 18:00  

Borgen 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Närvarande: 8 st  

Anton Domby  Ordförande 

Andrea Johansson Vice ordförande 

Robin Nilsson Ekonomiansvarig 

Marie Theander Kommunikationsansvarig  

Fabian Svanberg  Projektansvarig  

Hanna Johansson Fastighetsansvarig  

Felicia Thiers Eventansvarig  

Henrik Simonsson Näringslivsansvarig  

 

Frånvarande: 

Hampus Sjöblom  Utbildningsansvarig  

Cornelia Biller Marknadsföringsansvarig 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

1. Mötet öppnar  Anton Domby öppnade mötet 

2. Fastställande av röstlängd  8 röstberättigade  

3. Mötesfunktionärer  Anton Domby valdes till mötesordförande 

Marie Theander valdes till sekreterare  

Fabian Svanberg och Andrea Johansson 



valdes till justerare tillika rösträknare. 

 

4. Fastställande av dagordning  Faställdes med justering av handling  

19&20  

 

5. Presenatationsrunda  -  

6. Föregående protokoll  Föregående mötesprotokoll lades till  

handlingarna  

 

7. Diskussion - hitta student- Andrea tog upp om 22 poster av student- 

representanter  representanter.  

Mötet diskuterade ämnet. 

 

8. Diskussion - Agoras informations- Henrik föreslår 2 datum för Agoras 

kväll.  informationskväll.  

Mötet diskuterade ämnet. 

Mötet beslutar 16/9 som informations-  

kväll. 

 

9. Diskussion - Styrelsens frukostmöte Marie föreslår onsdagar som dag för  

frukostmöte.  

Mötet diskuterade ämnet. 

Mötet beslutar att onsdagar är dag för  

frukostmöten med start 9 september. 

 

10. Information - Presidiebeslut  Styrelsen är informerad. 

gällande avveckling av en  

tjänst.  

 

11. Diskussion - Datum för kick-off Andrea föreslår ytterligare en kick-off för

samtliga i styrelsen.  

Mötet diskuterade ämnet.  

 



12. Information - Utlysning av  Anton informerar om utlysande av 2 poster  

Valberedning till valberedningen. 

 

 

13. Diskussion - Datum för  Anton föreslår datum för 

HT 2020 . kommande styrelsemöten. 

Mötet diskuterade ämnet.  

Mötet beslutar om datum.  

 

14. Diskussion - Styrelsens Anton föreslår att styrelsen ska närvara 

närvaro på U2 på U2 en gång i veckan med rörliga  

veckodagar.  

Mötet diskuterade ämnet.  

 

15. Information - Styrelsens Styrelsen är informerad. 

kläder  

 

16. Diskussion - Tacokväll Mötet behandlade handling som redan  

beslutats i. 

 

17. Information inför Novischveckorna Fabian informerar om projektet.   

Anmälan är stängd men riskerar att få för  

många novischer.  

Projektgruppen undersöker alternativ.  

Styrelsen är informerad om när de ska  

närvara och representera Agora.  

 

18. Diskussion - Aktivitet för uteslutna  Fabian föreslår en extra heldag med 

Novischer aktiviteter för de studenter som inte fick  

plats till Novischveckorna. 

Mötet diskuterade ämnet.  

 

 



19.  Information - ISM webinarium  Styrelsen är informerad.  

 

20. Diskussion - Lamed-utbildning  Samhällsvetarkåren föreslår att utöka  

antalet styrelsemedlemmar som går 

utbildningen. Anton föreslår att även 

ekonomiansvarig och vice ordförande  

ska gå utbildningen. 

Mötet beslutar att utöka antalet utbildade  

medlemmar. 

 

21. Övriga frågor  Inget tas upp. 

 

22. Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

 

 

 


