
EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE

Dagordning 23/11 -2021 – 17:00

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- Lundqvist
It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch
Stampus FM, Linnea Önesand
Fastighetsansvarig, Frida Nordlund
Pubmästare, Jonathan Erös
Ekonomiansvarig, Fredrik Möller
Marknadsföringsansvarig, Karla Smoljan
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 23/11-21

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. Styrelsepost

Pubmästare Benjamin Nilsson-Lundqvist har blivit nominerad till Vice Ordförandeposten inom
Ingenjörssektionen. Mötet kommer behandla frågan.

b. Stadgan

Enligt stadgan §12.1 kan styrelsen välja att bortse från stadga §7.3 (Krav) där Pubmästare
Benjamin Nilsson-Lundqvists position som Vice Ordförande i Ingenjörssektionen accepteras
trots att beslutet bryter mot Stampus stadgar.

10. Diskussion

a. Benjamin berättar att han har blivit nominerad till Vice Ordförande inom Ingenjörssektionen
och ställer frågan om det är aktuellt för honom att axla båda positionerna samtidigt.

Han förklarar att posten på ING-sektionen inte kommer påverka hans arbete som pubmästare
på Stampus och vill gärna ta sig an båda posterna.

Styrelsen uttrycker en oro kring belastningen av arbetet dels för Benjamin själv men även för
övriga i styrelsen som redan har fullt upp med sina egna poster. Eftersom ING-sektionen främst
är verksam under läsårets start berättar Benjamin att hans arbete där inte kommer att vara väldigt
omfattande under vårterminen.

11. Beslut

a. Styrelsen föreslår att Benjamin Nilsson-Lundqvist skall företräda både Stampus
Studentförening och Ingengörssektionen i styrelseposter.

Styrelsen röstar enhälligt igenom beslutet.

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 30 minuter

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande



Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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