
STYRELSEMÖTE

Dagordning 9/8-2021 – 18:00

Digitalt / Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min)

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande

a) Mötet föreslår att Emma Derwinger i ordförande Emma Kallas frånvaro pga. sjukdom
utses till mötesordförande

3. Val av sekreterare
a) Mötet föreslår att Emma Derwinger utses till sekreterare

4. Val av justerare, tillika rösträknare
a) Mötet föreslår att William Sjöberg Dietsch och Fredrik Möller utses till justerare, tillika
rösträknare

5. Närvarande

Emma Derwinger- Vice Ordförande

William Sjöberg Dietsch- IT-Tekniker

Fredrik Möller- Ekonomiansvarig

Gustav Ohlen- Näringslivsansvarig

Linnea Önesand - Stampus FM

Jonathan Erös- Pubmästare

Benjamin Nilsson- Pubmästare

Frida Nordlund- Fastighetsansvarig
a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan

b) Närvarolistan godkänns

6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning

a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 9/8-21



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. Kickoff

Styrelsens evenemag har skjutits upp eftersom avstampet kommer att skjutas fram.

b. Pubmästarna

Pubmästarna berättar att 2-3 mat- och barlag blivit fyllda.

10. Diskussion

a. Delad kyl

Pubmästare Benjamin Nilsson, också medlem i ING -sektionen, föreslår att all mat och dryck för
evenemang beställs via Stampus istället för utomstående.

Styrelsen röstar ja till förslaget.

b. Avstampet

På grund av den tidsbrist och budget styrelsen behöver förhålla sig till föreslår Vice Ordförande i
samråd med Ordförande att avstampet det här året ska skalas ned till en större sittning på
borgen. Samtliga i styrelsen håller med om att förslaget verkar rimligare att genomföra än tidigare
storartade planer.

Näringslivsansvarig föreslår att sponsorerna på andra vis om än inte genom att aktivt delta i
evenemanget ska vara involverade på något vis.

Tema till sittningen kommer diskuteras och fastställas vid nästa mötestillfälle.

Vice Ordförande föreslår i samråd med övriga styrelsemedlemmar att sittningen på grund av
rådande restriktioner kommer hållas vid två tillfällen, den 24 & 25 September.



Styrelsen röstar ja till förslaget.

11. Beslut

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Samtliga poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 50 minuter

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Fredrik Möller
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