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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     

Den: 16 januari 2017 

Plats: Helsingborgen  

Ärende till mötet anmälas senast den 15 januari kl 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) Vårmöte 

11 Information  

12 Postgenomgång 

 

ÖVRIGT 

13 Mötets avslutande 
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MÖTESHANDLINGAR 
1) Beslutsunderlag 
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01 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 

 

02 Val av mötesordförande 
 

Mötet beslöt att välja   Viktoria Grönvall till mötesordförande. 

 

03 Val av sekreterare 
 

Mötet beslöt att välja   Angelica Alfvén till mötessekreterare. 

 

04 Val av justerare, tillika rösträknare  
 

Mötet beslöt att välja   Louise Rydström & Anton Söder till justerare.  

 

05 Närvarande  
 

NÄRVARO 
Namn   Post 

Viktoria Grönvall Vice ordförande 

Louise Rydström Pubmästare   

Therese Lundberg Pubmästare 

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 

Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Anton Söder  Stationschef 

Fredrik Svensson  Ekonomiansvarig 

Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 

 

 

Adjungerade 

Valberedningen: 

Linnéa Persson  
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Alma Osmancedis 

Erik Berggren  

 

Anmäld frånvaro 

Martin Grandelius Ordförande 

Kenney Thomasson IT-ansvarig 

 

06 Beslut om adjungeringar 
 

Mötet beslöt att  godkänna samtliga adjungerande. 

 

07 Fastställande av dagordning 
 

Mötet önskar lägga till  

beslutspunkt 9a) Film till att söka styrelsen 17/18  

samt diskussionspunkt 10b) St patricks day.  

 

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 

 

a)  Film till att söka styrelsen 17/18 (bilaga1) 

Förslag på beslut är att hyra en filmproducent för 1000 kr att spela in en film för att få 

medlemmar att söka till styrelsen.  

Styrelsen förslås besluta 
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att godkänna beslutet 

Mötet beslöt att  hyra in en filmproducent för 1000 kr för att spela in en film med bra 

kvalitet för att söka medlemmar till styrelsen.  

 

 

10 Diskussion 

a)  Vårmöte 

Kommer hållas den 19 April, hur ska vi marknadsföra oss och göra det attraktivt att söka till 

nästa års styrelse. Öppet hus på Borgen, då man får ställa frågor. Ha en dag på snapchat per 

post. Göra en film där vi visar de olika posterna i styrelsen. Att vi ska stå på u2 och prata med 

de som verkar ha intresse.  

 

Valberedningnen lägger till att det vore bra att visa hur man kan dra nytta av att ha suttit i 

styrelsen när man är ute i arbetslivet. Bra att ha humor när vi söker posterna. Dessutom vill 

valberedningen ha en pub-kväll då alla kan komma fram och prata med dem, mingel. Kanske 

börja redan på restaurangen för att nå både de på restaurangen och puben. Svårt att veta vad alla 

posterna innebär, kan ha ett pubquiz om det för att locka folk och göra dem intresserade på ett 

lättsamt sätt. Kan slå ihop pubquiz och öppet hus.  

 

Diskussion om när vi bör skicka ut kallelse till att söka posterna, mötet beslutar att starta 

ansökan den 27 februari och stänga 20 mars.  

Diskussion om vad som var positivt/negativt med valberedningen förra året.  

 

b)  St patricks day 

St Patricks day ligger på en fredag, funderingar kring att ta bort en torsdagspub och köra fredag 

istället, alternativt att köra bara torsdag, ej fredag. Vi ska se om vi kan få ihop personal och 

köra båda dagarna, håller detta öppet.  

 

 

11 Information  
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12. Postgenomgång 
 

12.1 Ordförande 
Inte närvarande 

 

12.2 Vice ordförande 

U2/Fikaansvariga denna vecka: Kenney och Louise 

 

12.3 Ekonomiansvarig 
  

Mycket att göra just nu, hyran ska betalas av alla föreningar.  

            12.4 Pubmästare 

På torsdag är det anti-skidresa-torsdag. Behöver fler matlag.  

             12.5 Fastighetsansvarig 

Lite saker som är trasigt på Helsingborgen. Hissnyckeln ska kopieras i veckan. Har 

blivit ordförande för Helsingorgenkomittén.  

            12.6 Marknadsföringsansvarig 

Har gjort lite Facebook-inlägg och Instagram-bilder. Marknadsför skidresan för att få 

folk att åka med nästa år.  

12.7 IT-ansvarig 
 

 Inte närvarande 

 

12.8 Näringslivsansvarig 
 

Har haft möte med Helsingborgs bryggeri, de ska sponsra oss med nya personal-tröjor 

och undrar om vi vill ha mer Stampus öl. Dessutom undrar han om vi vill ha ölprovning.  

 

12.9 Utskottsansvarig 
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Sporterna börjar i veckan. Nya västar är beställda. Behöver nya tröjor till korpen, 

sponsrat eller om vi bör köpa som de får köpa ut sedan.  

 

 

12.10 Stationschef 
Allt rullar på, ska börja marknadsföra en av medlemmarnas podd som ska åka till Sri 

lanka och surfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ÖVRIGT 

 
13 Mötets avslutande  

 

 

 

 
_______________________  _____________________ 
Viktoria Grönvall   Angelica Alfvén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 
_______________________  _______________________ 
Anton Söder    Louise Rydström 
Justerare    Justerare 
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Bilaga 1 

 

Till styrelsen  

 
 
2017-01-16 

Angelica Alfvén 

Näringslivsansvarig 

 

Förslag på beslut är att hyra en filmproducent för 1000 kr att spela in en film för att få 

medlemmar att söka till styrelsen.  

 

 

Styrelsen förslås besluta  

 

att hyra en filmproducent för 1000 kr att spela in en film för att få medlemmar att söka till 

styrelsen. 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Angelica Alfvén 

Näringslivsansvarig 

Stampus 


