
STYRELSEMÖTE 

Dagordning 14/12 -2021 – 18:15 

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  

It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch 

Stampus FM, Linnea Önesand 

Fastighetsansvarig, Frida Nordlund 

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 14/12-21 

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. Revidering av policys på hemsidan  

Uppdatera informationen på hemsidan, utforma den mer tydligt framförallt gällande definitionen 

av diskriminering. Lägga till om det är något vi anses saknas. Samtliga i styrelsen tittar igenom 

och granskar policyn.  

Addera till en flik gällande covid-19 och restriktioner på vår hemsida.  

 

b. U2 

Ett löpande schema för att stå på U2 kommer verka under VT22, mer planering i form av 

medtagen fika samt fler QR-koder till utskott etc.  

 

c. Möte med studentföreningarna  

Ett möte med samtliga studentföreningar kommer anordnas när ING-sektionens nya styre gått 

på efter jul för att öka och förbättra den generella kommunikationen mellan föreningarna.  

10. Diskussion 

a. Covid-19, vaccinationsbevis  

Stampus har tillsammans med de andra studentföreningarna i Helsingborg tagit ett gemensamt 

beslut att införa vaccinationsbevis på samtliga evenemang med start idag, 14 December 2021, 

tills det att vi anser lämpligt att inte längre göra detta. Detta med grund i den ökade spridningen 

av covid samt omikron.  

Mötet föreslår att rösta igenom användandet av vaccinationsbevis för evenemang.  

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.   

b. Vårterminen 2022 

Nästkommande termins evenemang har nu alla preliminära datum fastställda.  

11. Beslut 

a. Mötet föreslår att rösta igenom användandet av vaccinationsbevis för evenemang.  

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: 125 minuter 

ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande 

Justerare 

__________________________ William Sjöberg Dietsch 

_________________________ Cecilia Wennerström  
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