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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     
Den: 12 december 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 11 december 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) Motivation 
b) Diskussion  

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.  
 
03 Val av sekreterare 
 
Mötet beslöt att välja   Viktoria Grönvall till mötessekreterare. 
 

04 Val av justerare, tillika rösträknare 
 
Mötet beslöt att välja   Amina Gummesson och Pierre Perusko till justerare. 
 

05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius Ordförande 

Viktoria Grönvall Vice ordförande   

Therese Lundberg Pubmästare 

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 

Fredrik Svensson  Ekonomiansvarig 
Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 
 

Adjungerade 
 
Anmäld frånvaro  
Kenney Thomasson IT-ansvarig  
Louise Rydström Pubmästare 
Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Anton Söder  Stationschef 

 
 
 
 



Studentföreningen Stampus  Sammanträdesdatum 

Styrelsen  den 2016-12-12 

 
   

 
06 Beslut om adjungeringar 
 
07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet önskar lägga till beslutspunkt  
9 a) pubassistenter 
 
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 

a) Pubassistenter (se bilaga 1) 
Efter flytten har arbetsbördan för pubmästarna ökat väldigt mycket. Det har gjort att 
pubmästarna vill välja in 3 pubassistenter. Bella är redan invald sedan innan. Efter möte i veckan 
med de andra som ansökt vill pubmästarna välja in Felicia Fredriksson och Elsa Lindgren till 
pubassistenter.  
 
10 Diskussion 
a) Motivation 

Vad motiverar dig? 
Martin: Inre motivation är att skapa nytta för andra.  
Viktoria: Glädjen i att se andra nöjda och glada.  
Therese: Energin och det positiva som resulterar i vad vi genomför här på Borgen.  
Amina: Kul att sätta rutiner i nya huset för hur det kommer vara i framtida verksamhet.  
Pierre: Bra utmaning och kul att hänga med sköna människor.  
Fredrik: Bra erfarenhet, vill lägga en bra struktur som är lätt att följa.  
Angelica: Blir motiverad av att vara här och se alla nöjda.  
 

 
b) Utvärdering av terminen 
Har du uppnått det du vill? 
Martin: Hade som mål att se på heltidsanställd, få fler engagerade, fler event, mer ansvar till 
eventutskottet.  
Viktoria: Genomföra fler event. Engagera fler medlemmar. Öka samarbete med de övriga 

föreningarna. Föreningsöverskridande event, spelkvällar, kick-offer. Försöka få den interna 

kommunikationen i styrelsen att fungera. 

Therese: Engagera fler ledare, det är svårare än vad man trodde det skulle vara.  

Amina: Hade som mål att hyra ut mer externt. Men mycket småjobb har tagit mycket tid så 

de målen är inte uppnådda. Jobba vidare med HBK.  

Pierre: Lägga upp mer bilder på personal, utveckla veckobrevet, uppnå 3000 likes.  

Fredrik: Få ekonomin att gå runt.  

Angelica: Fixa nya barlagströjor, jobbar på det. Fixa stor DJ till vårfestivalen.  
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Vad har du gjort denna terminen? 
Martin: Mycket tid har gått till ljudproblemet, göra olika mallar, tänka långsiktigt, rutiner inför 
framtiden. Omförhandlat HBK-avtalet, ändrat stadgarna. Skapat ett organisationsträd. 
Viktoria: Marknadsfört oss på pilotutbildningen. Jobbat med den interna kommunikationen. 
Utvecklat en projektplan för sittningarna, hållit i olika småevent under terminen.  
Therese: Införa pubmästeri för att underlätta arbetet. Ge cred till personalen 
Amina: Jobba på rutiner i huset som är för alla föreningar.  
Pierre: Skriver veckobrevet på engelska, skaffat marknadsföringsutskottet, rutiner, utvecklat 
kalendern, mer informativ.  
Fredrik: Skapat rutiner för ekonomin, gjort budgetuppföljning.  
Angelica: Skaffat många nya samarbetspartners. Kollat över de gamla samarbetena, vilk a som 
är kvar. Mycket kontakt med de andra föreningarnas näringslivsansvariga. 
 
Vilka förväntningar har du på nästa år? 
Martin: Att det ska fortsätta rulla på, kolla på möjligheter att gå med i studentlund.  
Viktoria: Kolla på proposition för att välja in eventansvarig i styrelsen. Fortsätta få fler 
engagerade, marknadsföra på sociala forum. Få mer pubquiz i verksamheten. Skriva ihop 
överlämning. Promota oss för Yrkeshögskola.  
Therese: Kolla över kostnaderna i både pub och restaurang. Fortsätta arbeta med att 
effektivisera arbetet. 
Amina: Jobba vidare med HBK. Motivera de andra föreningarna till att engagera sig i 
gemensamma event.   
Pierre: Fota mera, fortsätta arbeta med utskottet, samarbete med Agora inför Tandem.  
Fredrik: Jobba vidare med att arbeta med en stabil ekonomi.  
Angelica: Vårfestivalen, barlagströjor, lagtröjor volleybollen.  
 
Vad är Stampus för dig? 

- Skapa gemenskap.  

- Studentlivet utanför skolan.  

- Skapa erfarenhet för framtida jobb, bättra på CV:t.  

- Öppen atmosfär för alla.   

 
Vision: Att vara det självklara valet i studielivet i Helsingborg. 
Mål: Nå 1000 medlemmar. Starta upp nya projekt och skapa rutiner i nya huset.  
 
Nästa år: Ha ett gemensamt eventmöte där eventledarna får vara med och planera våren med hela 
styrelsen.  
 
 



Studentföreningen Stampus  Sammanträdesdatum 

Styrelsen  den 2016-12-12 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Information  
 
12. Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 
 

- Mätte ljudet under torsdagspuben, otroligt låg volym vid den ”godkända” volymen. 
Pratat med staden att de måste påskynda processen.  

- Personalfesten, gick bra men behöver se över strukturen inför nästa personalfest. 

- Utbildning på Helsingborgen efter årsskiftet med föreningarnas styrelser. Utbildning i 
köket och HBK-avtalet. 

- Första mötet blir den 9/1 2017.  

 
12.2 Vice ordförande 

- U2/Fikaansvariga denna vecka: Angelica och Fredrik. Fredrik kan inte på torsdag. 
Viktoria hoppar in istället. Dela ut sadelskydd och kaffe.  

- HSF. 

- Filmkväll i onsdags. 

- Samarbete med Forex? 
 
12.3 Ekonomiansvarig 

-  Fakturera ING för söndrigt porslin.   

  

            12.4 Pubmästare 

- Klara för terminen.  

- Sista puben. StamPUB FM. Serveringsansvarig Joakim. Pierre lägger ut eventet.  

             12.5 Fastighetsansvarig 

- Hyra ut Borgen för övernattning till Karsten under nyår? Kolla om det är lagligt.  

- Kolla med personen som ansvara för SALTO- låsen.  

 

            12.6 Marknadsföringsansvarig 

- Börjat planera lite med marknadsföringen för homecoming.  

- Kolla över bilder från personalfesten. 
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12.7 IT-ansvarig 

- Inte närvarande. 
 

12.8 Näringslivsansvarig 
 

- Ny samarbetspartner – Khai Mui, 85 kr för lunchbuffén och MindPark, kaffekort för 

100 kr.  

- Standardrabatt på Butterick’s på 10 %. 
 

 
12.9 Utskottsansvarig 
 

- Inte närvarande. 

 
12.10 Stationschef 
 

- Inte närvarande.  
 
 
ÖVRIGT 
 
13 Mötets avslutande  
Mötet avslutades. 

 
 

 
_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Viktoria Grönvall 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 

 
 

_______________________  _______________________ 
Pierre Perusko    Amina Gumesson 
Justerare    Justerare 
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Bilaga 1 
 

Till styrelsen  

2016-11-12 

Therese Lundberg & Louise Rydström 

Pubmästare 

 

Bakgrund till beslutet är att Pubmästarna känner att det är en hög arbetsbelastning och behöver 

därför avlastning för att ordinarie verksamhet skall fungera. Detta är även ett beslut som går i 

linje med Pubmästarnas önskan att skapa ett pubmästeri - ett antal personer som för 

utvecklingen inom Stampus verksamhet framåt.  

 

Förslag på beslut är att tillsätta Pubmästarassistenter som avlastning för Pubmästarna.  

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att  

välja in Felicia Fredriksson och Elsa Lindgren till Pubmästarassistenter 16/17 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Therese Lundberg & Louise Rydström 

Pubmästare 

Stampus 

 


