
STYRELSEMÖTE

Dagordning 28/2 -2022 – 18:09

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
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)

a. Club Sirocco

Samarbete med Agora för event på Club Sirocco med datumet 18 mars förslagsvis. Stampus och
Agora ska dela 50/50 på intäkterna, men Agora ansvarar för planeringen av eventet.

10. Diskussion

a. En till sittning?

Styrelsen diskuterar om att planera in en till sittning under vårterminen till följd av släppta pandemi
restriktioner och för att skapa mer arbetstillfällen för matlagen. Men det som väger emot förslaget är
att intresset för mellosittningen har varit svalt, trots önskan om mer sittningar. Förslagsvis tar
styrelsen upp en “påsksittning” på skärtorsdagen.

b. Studynights med Agora och Ing

Ett koncept från tidigare år och en möjlighet att främja samarbetet mellan sektionerna. Styrelsen
visar intresse för evenemanget.

c. Trasiga Izettles och få laddare

Styrelsen diskuterar om det är möjligt att lämna in Izettles för lagning och behovet av bättre laddare,
något som kan köpas in.

d. Skriva avtal med Agora och Ing gällande betalningar

Ett förslag uppkommer gällande att skriva kontrakt för samtlig vinst på mat tillhör den sektion som
jobbar. Förhoppningen är att det här ska uppmuntra andra sektioner att jobba i matlag.

Mötet föreslår att rösta igenom att skriva avtal med övriga sektioner angående att samtlig vinst på
mat tillhör sektionen som jobbar.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

e. Samarbete med Agora



Styrelsen diskuterar om Stampus ska anordna en dagsfest åt Agora dagen efter Vårbalen eller om
Stampus ska sponsra balen.

f. Reko sushi

Stampus har erbjudits samarbete med sushirestaurangen Reko där medlemmarna skulle få 20 %
studentrabatt vårterminen ut. Reko vill även lägga upp affischer på Campus och på Borgen.
Styrelsen är positivt inställda till förslaget.

Mötet föreslår att rösta igenom att samarbeta med Reko.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

11. Beslut

a. Mötet föreslår att rösta igenom att skriva avtal med övriga sektioner angående att samtlig vinst på
mat tillhör sektionen som jobbar.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

b.  Mötet föreslår att rösta igenom att samarbeta med Reko.

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: 176 minuter

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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