Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
den 2016-01-09

KALLELSE
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 9 januari klockan 18:00
Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 8 januari klockan 23:00.
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Martin Grandelius
Ordförande Stampus
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01 Mötets öppnande
Mötet öppnades
02 Val av mötesordförande
Mötet beslöt att

välja

Martin Grandelius till mötesordförande.

03 Val av sekreterare
Mötet beslöt att

välja

Viktoria Grönvall till mötessekreterare.

04 Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslöt att

välja

Kenney Thomasson och Fredrik Svensson till justerare

05 Närvarande
NÄRVARO
Namn
Martin Grandelius
Viktoria Grönvall
Louise Rydström
Therese Lundberg
Angelica Alfvén
Joakim Hedman
Anton Söder
Fredrik Svensson
Pierre Perusko
Kenney Thomasson

Post
Ordförande
Vice ordförande
Pubmästare
Pubmästare
Näringslivsansvarig
Utskottsansvarig
Stationschef
Ekonomiansvarig
Marknadsföringsansvarig
IT-ansvarig

Adjungerade
Anmäld frånvaro
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Fastighetsansvarig

06 Beslut om adjungeringar

07 Fastställande av dagordning
Mötet önskar lägga till diskussionspunkt
b) Personalkort
c) Restaurang
Samt informationspunkt
a) Medlemskampanj

Mötet beslöt att

fastställa dagordningen efter dess ändringar.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
08 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslöt att

godkänna föregående mötesprotokoll till handlingarna.

09 Beslut
10 Diskussion
a) Vårmöte
 Valberedningen kommer på besök nästa vecka. Datum för vårmötet satt den 19
april. Förslag på hur styrelsen ska promota sig: Följa styrelsen på snapchat under
en dag, marknadsföra på Instagram samt Facebook.
 Kan film vara aktuellt, viktigt att vi sänder runt ett bra och tydligt budskap?
 Erbjuda en ”öppethuskväll” där hela styrelsen närvarar och de som är intresserade
kan komma och ställa frågor.
 Skriva ut på U2 och marknadsföra där.

Stampus

info@stampus.se

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg

www.stampus.se

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
den 2016-01-09

b) Campus Vänner stipendieutdelning
Datum den 4 maj, en torsdag vilket skulle medföra att vi inte kan ha torsdagspub.
Problemet är att vår förening inte kan erbjuda heltidservice till denna uthyrning och
det känns som det går emot vårt syfte. Martin mailar och kollar om de alternativt kan
tänka sig fixa egen personal och då kunna hyra våra lokaler.
c) Personalkort (Bifalles)
Hur ska vi göra med personalförmånerna? Det kommer krävas att man behöver jobba
2 gånger denna terminen också för att få personalkort. Viktigt att informera på rätt sett
om detta beslut så det inte sker några missförstånd.
Styrelsen går till beslut att
personalens arbetade tillfällen nu ”nollas” och man
måste tjäna om sina arbetade gånger.
d) Restaurang
Hur ska vi lösa matsvinnet och de höga kostnaderna som finns för restaurangen?
Matberäkna hårdare, maten får ta slut på en restaurang. Kolla om någon av
assistenterna är sugna på att ansvara för restaurangbudgeten.

11 Information
a) Carpe Conscientiam
10 februari, bankett i Lund för samhällsvetarkåren. Anmälan på facebook.
b) Medlemskampanj
Viktoria planerar att genomföra en medlemskampanj för att nå styrelsen mål som är
1000 medlemmar.

12. Postgenomgång
12.1 Ordförande
- Åker på skidresan så kommer inte att vara med på mötet den 16 januari och inte så
kontaktbar hela tiden.
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Numera kommer punkterna tidsbestämmas och därefter läggas till nästa vecka om
vi inte kommer fram till något. Diskussionspunkter ska inte tas upp under
postgenomgång utan det är endast för information då.
Träffa studentlund blev inte av denna veckan. Väntar på ett nytt datum

12.2 Vice ordförande
- U2/Fikaansvariga denna vecka: Anton och Martin.
- Uppdaterat schemat på driven.
- Uppdatera texterna på hemsidan!
- Möte med studentlund.
- Kontaktpersonen för stängsel på Cami-gruppen har bytt jobb, arbetar nu på
Lambertsson. Kan erbjuda oss uthyrning av stängsel därifrån istället.
12.3 Ekonomiansvarig
- Det rullar på som det ska.

12.4 Pubmästare
-

Lördagens event gick bra.
Vi har öppnat upp båda dörrarna.
Möte med event i veckan.
Marknadsföra att man kan vara personal med hjälp av Pierre.

12.5 Fastighetsansvarig
-

Inte närvarande

12.6 Marknadsföringsansvarig
-

Jobbar med bilder från homecoming

12.7 IT-ansvarig
-

Börjat koppla om internet på datorerna.
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12.8 Näringslivsansvarig
- Samarbete med Forex, 0,25 % på valutan.
- Beställt nya tröjor till assistenterna.
- Kollat på bidrag till Vårfestivalen.

12.9 Utskottsansvarig
- Sporterna börjar nästa vecka.

12.10 Stationschef
- Skicka medlemslistor till mailen så föreningen kan söka bidrag inför nästa år.

ÖVRIGT
13 Mötets avslutande

_______________________
Martin Grandelius
Mötesordförande

_____________________
Viktoria Grönvall
Mötessekreterare

_______________________
Kenney Thomasson
Justerare

_______________________
Fredrik Svensson
Justerare
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