
STYRELSEMÖTE 

Dagordning 11/11 -2021 – 18:03 

Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg 

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 
a) Mötet föreslår att Emma Derwinger utses till mötesordförande 

3. Val av sekreterare 
a) Mötet föreslår att Cecilia Wennerström utses till sekreterare 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
a) Mötet föreslår att Cecilia Wennerström och William Sjöberg Dietsch utses till 
justerare, tillika rösträknare 

5. Närvarande  

Ordförande, Emma Derwinger 

Vice Ordförande, Cecilia Wennerström 

Näringslivsansvarig, Gustav Ohlén 

Pubmästare, Benjamin Nilsson  

Stampus FM, Linnea Önesand 

Pubmästare, Jonathan Erös 

Ekonomiansvarig, Fredrik Möller 

Utskottsansvarig, Mikaela Johansson 

 
a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan 

Styrelsen godkänner närvarolistan  

6. Adjungerade 

7. Fastställande av dagordning 
a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 1/11-21 

Mötet godkänner den aktuella dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 



8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 

a. Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll 

Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.  

9. Information (5 min) 

a. Matlag 

Behöver schemalägga matlag längre fram i förväg. Främst är det de större eventen som sittningar 

som behöver bättre planering, torsdagspubarna rullar på. Servering på sittningar ska också serveras i 

portioner och inte buffé.  

b. Takeover – The Vault 

Stampus event på The Vault där det ett barlag kommer jobba och servera kvällens drink, vin och öl. 

Dessutom kommer DJ vara där.  

10. Diskussion 

a. Första adventseventet  

Hur upplägget ska se ut på adventseventet diskuteras under mötet, vare sig det ska vara ett 

sammansatt event med brunchutskottet, om det ska serveras alkohol på eventet, lansera en julöl och 

om det ska vara biljettförsäljning till evenemanget.  

b. SAIF - Sveriges Akademiska Idrottsförbund  

SAIF vill samarbeta med Stampus. 

Mötet föreslår att rösta igenom att samarbeta med SAIF. 

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet. 

11. Beslut 

a. SAIF - Sveriges Akademiska Idrottsförbund  

Mötet föreslår att rösta igenom att samarbeta med SAIF. 

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.  

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 



Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin. 

Total mötestid: 60 minuter 

ÖVRIGT 

a.  Under mötet föreslås det att slopa beer-pong eventet. 

13. Mötets avslutande 

Justerare 

__________________________ William Sjöberg Dietsch 

_________________________ Cecilia Wennerström 
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