
STYRELSEMÖTE

Dagordning 25/4 -2022 – 18:00

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
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. Internet

Fortfarande problem med internet på Borgen, It-ansvarig William har varit kontakt med leverantör
och problemet ligger hos oss. It-ansvarig ska gå vidare med problemet.

b. Helsingkrona nation

Möte på torsdag den 28 april med Helsingkrona nation för att diskutera framtida samarbete. Det blir
torsdagspub efteråt.

10. Diskussion

a. Personalsittning

Grundläggande diskussion om terminens personalsittning inleds. Vidare möten för inspelning av
film och pynt planeringen planläggs.

b. Budget

Det finns pengar kvar i budgeten som kan läggas på någonting så att Stampus inte går med för
mycket vinst. Diskussion inleds om att investera i nya soffor eller barstolar, pynt, extra mycket på
personalsittningen eller att satsa på innergården.

Inget beslut tas.

c. Årsmöte

Styrelsen diskuterar vem som ska nomineras som hedersmedlem.

Mötet föreslår att rösta igenom nomineringen av en medlem till hedersmedlem.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

11. Beslut

a. Mötet föreslår att rösta igenom nomineringen av en medlem till hedersmedlem.

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

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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