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Närvarande: 
Victoria Holmqvist Ordförande 
Filip Nordström Utbildningsansvarig 
Johanna Blom  Projektansvarig 
Sofie Jacobsson Fastighetsansvarig  
Jackline Georgsson   Kommunikationsansvarig 
Oscar JonssonNäringslivsansvarig  
Kim Kihlström Marknadsföringsansvarig 
Johan Henriksson  Vice ordförande 
Carin HellbergEkonomiansvarig 
Vendla Karlsson  Eventansvarig 
 
Frånvarande: 
- 
 
Adjungerande:  
Stina Carlsson - lämnade kl 17:50 efter punkt 8 
Lisa Andersson - lämnade kl 17:50 efter punkt 8 
Ellinor Newall - lämnade kl 17:50 efter punkt 8 
 

 

1.  Mötet öppnar  Victoria Holmqvist öppnade mötet 

2.  Fastställande av röstlängd  Röstlängden fastställdes till 10 
röstberättigade. 

3.  Mötesfunktionärer  Victoria Holmqvist valdes till 
Mötesordförande  
Jackline Georgsson valdes till 

 



sekreterare.  
Filip Nordström och Oscar Jonsson 
valdes till justerare, tillika 
rösträknare 

4.  Adjungerade  Stina Carlsson 
Lisa Andersson 
Ellinor Newall 

5.  Fastställande av dagordning  Fastställdes med byte på punkt 13 
och 18, samt tillägg av punkt 19. 

6.  Föregående protokoll  Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna. 

7. 
 

Information: Ellinor från Introduction 
Week informerar 
 

Ellinor informerade om IW. 
Deltagandet var varierande men 
det populäraste evenemanget var 
Midsommarsittningen. Däremot var 
det ibland problematiskt att nå till 
alla internationella studenter 
genom Facebook. Överlag bra 
respons, tips inför nästa år är att ha 
mer aktiviteter under dagarna.  

8.  Information: Valberedningen 
informerar 

Valberedningen är klara med 
nomineringarna inför höstmötet. 
Rekryteringsperioden har gått 
väldigt smidigt. Intresset har varit 
stort till alla projekt. Ellinor, Lisa 
och Stina lämnade efter punkt 8 kl 
17:50.  

9.  Information: HSF-möte  Sofie informerade om mötet hon 
varit på tillsammans med 
Helsingborgs stad som bland annat 
uppmuntrar studenter till att söka 
deras stipendier.  

10. 
 

Beslut: Byte av logga  Mötet beslutade att godkänna 
förslaget att lägga fram en ny 
logotyp som en proposition under 
höstmötet.   

11.  Beslut: SLOSAM incidenten åtgärder  Mötet beslutade att godkänna 
åtgärderna inför SLOSLAM under 
Novischveckorna 2020.  

12.  Beslut: Verksamhetsplan 2019/2020  1. Att godkänna 

 



verksamhetsplanen för år 
19/20.  

2. Kim yrkar på att framföra 
den reviderade 
verksamhetsplanen till 
höstmötet. 

Mötet beslutade att lägga fram 
den reviderade verksamhetsplanen 
till höstmötet.  

13.  Beslut: Novischveckorna 2020   Mötet beslutar att avslå handling 
10. Beslutet om vinstkrav tas när 
budgeten för projektet presenteras 
för styrelsen av projektgruppen. 
Beslutet om överlämning kräver 
vidare diskussion för långsiktig 
rutin.  

14.  Beslut: Pikétröjor  Mötet beslutar att avslå beslut om 
beställning av pikétröjor då ny 
logga först skall röstas fram under 
Höstmötet. 
 

15.  Beslut: Kick off med HBGs 
studentföreningar 

Mötet beslutade att ha kick off den 
14e november 2019.  

16.  Beslut: Avskaffa internationella dagen  Mötet beslutade att avskaffa 
projektet internationella dagen.  

17.  Beslut: Propositioner inför höstmötet  Mötet beslutade att rösta igenom 
propositionerna.  

18.  Beslut: Budget 2019/2020  1. Att godkänna budgeten. 
2. Kim yrkar på att öka 

vinstkravet på Agoradagen 
med 15000kr, tillföra 5000kr 
till 
marknadsföringsutskottet, 
tillföra 3000kr till 
näringslivsutskottet för att 
kunna åka till Gadden, samt 
7000kr på övriga 
Agora-projekt.  

Mötet beslutade alternativ 2.  

19.  Beslut: Agoradagens-budget  Mötet beslutar att avslå 
Agoradagens-budget. Mötet 
beslutar att Agoradagen 

 



återkommer med en justerad 
budget och överlämna beslutet till 
presidiet.  

20.  Övriga frågor   
 
 

21.  Mötet avslutas   

 

 

 


