
STYRELSEMÖTE 

Dagordning 10/1-2022 – 18:10 

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 

Pubmästare, Benjamin Nilsson  

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 23/8-21 

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) 

10. Diskussion 

a. Vice Sekreterare  

Ifall Ordförande, Emma Derwinger, inte kan närvara vid ett möte så leder Vice Ordförande, Cecilia 

Wennerström, mötet. En motion läggs fram att tillämpa att någon av de resterande 

styrelsemedlemmar tar isåfall tillfälligt över som sekreterare, en position som Vice Ordförande 

annars förfogar.  

Mötet föreslår att rösta igenom att någon av de återstående styrelsemedlemmar tar över ansvaret 

som sekreterare om situationen kräver det. 

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.   

b. Restriktioner  

Styrelsen diskuterar framtida event i relation till de nya pandemirestriktioner som tillkommit. 

Pubmästare ska tillsammans diskutera mer konkret gällande hur Stampus kommer förhålla och 

anpassa sig. Förmodligen kommer större event som sittningar och Vårfestivalen inte kunna 

genomföras. Fokus kommer ligga på att fortsätta anordna torsdagspubar. På event kommer 

vaccinpass vara obligatoriskt och Stampus kommer följa restriktioner och anpassa därefter.  

11. Beslut 

a. Mötet föreslår att rösta igenom att någon i styrelsen tar över ansvaret som sekreterare ifall 

Vice Ordförande ska vara mötesordförande.  

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: 35 minuter 



ÖVRIGT 

a. Fastighet 

Upprustningen av Helsingborgen kommer att bestämmas gemensamt av samtliga styrelser som 

innehar lokalen.  

b. Extra förmåner för matlag 

Att erbjuda mer förmåner för matlagens deltagare tas upp under mötet. Vad dessa olika förmåner 

kan innebära diskuteras. 

c. Innergården 

Helsingborgens innergård kommer att rustas upp utav Helsingborg kommun. 

13. Mötets avslutande 

Justerare 

__________________________ William Sjöberg Dietsch 

_________________________ Cecilia Wennerström 
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