Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
den 2017-02-05

KALLELSE
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 5 februari
Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast den 4 februari klockan 23:00.
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Martin Grandelius
Ordförande Stampus
MÖTESTEKNISKA BESLUT
01 Mötets öppnande
02 Val av mötesordförande
03 Val av sekreterare
04 Val av justerare, tillika rösträknare
05 Närvarande
06 Adjungerade
07 Fastställande av dagordning
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
08 Föregående mötesprotokoll
09 Beslut
10 Diskussion
a) HSF
b) Ljusprogram
11 Information
12 Postgenomgång
ÖVRIGT
13 Mötets avslutande
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01 Mötets öppnande
Mötet öppnades
02 Val av mötesordförande
Mötet beslöt att

välja

Martin Grandelius till mötesordförande.

välja

Viktoria Grönvall till mötessekreterare.

03 Val av sekreterare
Mötet beslöt att

04 Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslöt att

välja

Angelica Alfvén och Anton Söder till justerare.

05 Närvarande
NÄRVARO
Namn
Martin Grandelius
Viktoria Grönvall
Louise Rydström
Angelica Alfvén
Amina Gummesson
Joakim Hedman
Anton Söder
Fredrik Svensson
Kenney Thomasson

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

Adjungerade
Linda Björklund
Anmäld frånvaro
Therese Lundberg

Pubmästare
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Marknadsföringsansvarig

06 Beslut om adjungeringar
Mötet beslöt att
välja in Linda Björklund som adjungerande.
07 Fastställande av dagordning
Mötet önskar lägga till:
Diskussionspunkt
c) Matsvinn
d) Tangorama
e) ”Synhvillan”
d) Skärmaskin
Informationspunkt
a) Valberedningen
b) Alumnipub
Mötet beslöt att

godkänna dagordningen efter dess ändringar.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
08 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslöt att

godkänna föregående mötesprotokoll till handlingarna.

09 Beslut
10 Diskussion
a) HSF
Nu på torsdag är det möte med HSF (Helsingborgsstudentföreningar). Stampus är
ordförande för mötet. Vi kommer diskutera syftet samt lägga en plan för kommande år.
b) Ljusprogrammet
Det nuvarande ljusprogrammet fungerar inte. Förslag till att köpa in ett nytt program för
att kunna leverera en bra ljusshow diskuteras. Fredrik kollar på möjlighet till att skriva av
investeringen och vidare diskussion tas nästa vecka.
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c) Matsvinn
Träffat Dennis angående appen Resq-Club där vi kan sälja överbliven mat från förra
veckan. Vi kör igång på fredag, pris 30 :- per rätt. Angelica ansvarar för uppdatering av
maträtter på appen.
d) Tangorama
Blivit kontaktat att ha tangolektioner på Borgen en gång i veckan med instruktör. Från
19:00 i sittningssalen, gratis för medlemmarna. Promota på U2.
e) ”Synhvillan”
Göra om loungerummet till ett ”Villanrum” för att hedra Villan. Inreda med lite draperier
och soffor. Ta upp i HBK (Helsingborgenkomittéen)
c) Skärmaskin
Beslutet som togs innan angående inköp av skärmaskin går inte att genomföra då
maskinen var slut hos leverantören vi kollat på. Styrelsen beslöt att höja inköpet med 100
kr, totalt blir det då 399:-.
11 Information
- Studentrepresentant till HX-festivalen.
Ledningen för festivalen söker efter en representant som kan vara med i deras
intressegrupp.
-

Valberedningen
Postbeskrivningen ska senast 12/2 vara skickad till: valberedning@stampus.se. Vi har
fram till torsdag 24/2 att ändra på utlysningsdagarna om ni behöver byta.
Valberdningen kommer skicka en text till Pierre som han lägger ut 24/2 om att de
öppnar ansökningarna på måndagen den 27/2. Pierre måste fixa en passande affisch/
bild till dess.
Synka radion med vilka dagar vi lägger ut posterna då de ska släppa poddar på samma
dagar

-

Alumnipub 8/4
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Erik Berggren har dragit igång arbetet kring en almunipub i april, önskar paketpris
med inträde, gästmedlemskap och brunch. Eventet ska läggas ut i tid, de vill ha en
projektor som visar gamla bilder och speed-dejting i början av kvällen. Event läggs
upp i veckan.
12. Postgenomgång
12.1 Ordförande
- HSF på torsdag.
- Uppmanar alla till att göra konto till driven så alla kommer in.
- U2-ansvariga har även ansvar för kontoret den veckan.
- Dagordningspunkter kommer inte kunna läggas till på aktuellt möte, de måste
skickas till Martin senast dagen innan. Detta för att kunna planera tiden bättre.
12.2 Vice ordförande
- U2/Fikaansvariga denna vecka: Viktoria och Therese.
- Beställa medaljer som vi kan ge till våra engagerade medlemmar.
- Förbereder inför maktsalongen med att samla in de olika matpreferenserna.
- Kollat på förrådsmöjligheter på Campus.
- Innebandyderbyt nu på tisdag.
- HSF på torsdag, vi är ordförande.
- Gå till socionomerna tisdag eller torsdag.
- Vårbalen undrar över hyrning av våra högtalare samt DJ. De vill även spela musik
på innegården den 23 april då de har dagsfest efter vårbalen.
12.3 Ekonomiansvarig
-

Lite fakturor att göra.

12.4 Pubmästare
-

Kaffet är inlåst på kontoret för att inte obehöriga ska ta det. Ta upp i HBK att inte
använda köket om det inte är event.
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Alkoholskatt. Lett till att priserna gått upp, förslagsvis om vi kan höja all dryck
med 4 kr. Fredrik och pubmästarna ska sätta sig och räkna på minska accepterade
höjning.
Agoras-staffsittning. Therese behöver hjälp då Louise åker till Göteborg, Angelica
kan hjälpa till.

12.5 Fastighetsansvarig
-

Räknat fram de nya procentsatserna då Lundagård inte längre hyr kontor.
Statsledningen kommer på lördag kl 13-14, rundvandring på borgen.
Göra en info-mapp som alla föreningar får ta del i angående rutiner på Borgen.

12.6 Marknadsföringsansvarig
-

Lagt upp event för pubquiz. Viktoria jobbar under denna kväll.

12.7 IT-ansvarig
-

Inte närvarande.

12.8 Näringslivsansvarig
-

Letar priser till kommande pubquiz.

12.9 Utskottsansvarig
-

Allt funkar bra.
Kollar på möjlighet till att börja med basket.

12.10 Stationschef
- Lagt ut tider för poddar inför postutlysningen.
- Börjat samla in information till SRS, verksamhetsberättelse, budgetar, stadgar.
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ÖVRIGT
13 Mötets avslutande
Mötet avslutades

_______________________
Martin Grandelius
Mötesordförande

_____________________
Viktoria Grönvall
Mötessekreterare

_______________________
Angelica Alfvén
Justerare

_______________________
Anton Söder
Justerare
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