Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 9 september, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 9 september, klockan 16.00.
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Pavel Drozdov
Ordförande
Stampus
Dagordning
MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min)
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare, tillika rösträknare
5. Närvarande
6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
8. Föregående mötesprotokoll (5 min).
9. Information
a) Underskrift av kvittens nyckel (5min)
b) Information angående soprum och städschema (5min)
c) U2- och fikaschema (2min)
10. Diskussion
a) Upplägg av bar- och restaurangverksamhet (20min)
b) Ölprovning Helsingborgsbryggeri (10 min)
c) Hjälp vid Agoras tacksittning (5min)
d) Utskottsansvariga (10-15min)
e) Datum för städning av eventförråd och skolförråd (5min)
f) Torsdagspub 19/9 samt eftersläpp den 21/9 (15min)
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11. Beslut
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a) Framflyttning av informationsdag – planering av marknadsföring (10min)
b) Inröstning av pubassistent – Adrian Olbers (5min)
12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)
a) Postuppgifter inför nästa möte – sammanfattning
ÖVRIGT
13. Mötets avslutande.
1.
Mötets öppnande
Stampus ordförande Pavel Drozdov förklarar mötet öppnat.
2.
Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Pavel Drozdov till mötesordförande.
3.
Val av sekreterare
Mötet beslutar att välja Anna Hinders till mötessekreterare.
4.
Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Totte Albinsson och Jonatan Jensen.
5.
Närvarande
Namn
Wilma Frennfelt

Post
Näringslivsansvarig

Vakant

Utskottsansvarig

Anna Hinders

Vice ordförande

Pavel Drozdov

Ordförande

Marcus Sjökvist

Pubmästare

Anna Lorenz

Pubmästare

Jonatan Jensen

Fastighetsansvarig

Totte Albinsson

Ekonomiansvarig

Ebba Karlsson

Marknadsföringsansvarig

Studentföreningen Stampus
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Icke närvarande
Adrian Winborg
Tim Solvang
6.

Sammanträdesdatum
Måndag 9 september 2019
Stationschef
IT-ansvarig

Adjungerande

7.
Fastställande av dagordningen
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
8.
Föregående protokoll
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
9.

Information

a) Underskrift av kvittens nyckel
Alla befintliga på mötet signerar på nyckelkvittensen.
b) Information angående soprum och städschema
Städschema kommer ut varannan vecka, Jonatan delar med sig av detta. 4 städpass under hela
året. Soprummet har problem med inneboende, Vi ska städa soprummet, grovsopor, städning för
de som kan 12/9 kl.10.00 minst 4st.
c) U2- och fikaschema
Informerade om schema framöver. Behöver man byta dagar går det bra, bara att fixa en ersättare.
Schema lägg upp på vår styrelse Facebook sida.
10.
Diskussion
a) Upplägg av bar- och restaurangverksamhet
CSN klubben är en diskussion om de ska flyttas till fredagar. Öppettider för detta event bör
diskuteras. CSN klubb på fredagar runt CSN tillfället sedan de 3 resterande dagar i månaden kör
vi vanlig torsdagspub. Detta körs igång från och med 27 september (CSN klubb, Fredagspub).
Öppning sker vid 23:00 till 03:00. Klubbveckan så kommer inte torsdagsrestaurangen vara öppen.
b) Ölprovning Helsingborgsbryggeri
Intresserade av om en ölprovning på bryggerier, 40 personer kan gå med, 100kr-150kr för detta.
Dags/eftermiddags aktivitet, vecka som föreslag v.46 och v.47.
c) Hjälp vid Agoras tacksittning
Styrelsen jobbar 7 december till Agoras sittning. De hjälper oss på vår tacksittning som planeras
preliminärt 14 december.
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d) Utskottsansvariga
Anna skickar info som ska ut med marknadsföring med Ebba. Hitta ledare för att sedan börja
igång med aktiviteterna. Lokalerna är bokade från 16/9. Hitta en ny utskottsledare till styrelse.
Skidutskottet har fastställt datum som sker 11-18/1 för skidresan. Plats och Pris är fastställt.
e) Datum för städning av eventförråd och skolförråd
Möts upp 2 timmar innan möte:
Eventförrådet: 16/9
Skolförrådet: 16/9
f) Torsdagspub 19/9 samt eftersläp den 21/9
19/9 Torsdag pubb för ingenjörerna och andra medlemmar, Styrelsen jobbar
21/9 Jobbar styrelsen, Eftersläp till ingenjörerna.
27/9 Första CSN-klubben, Styrelsen jobbar
11.

Beslut
a) Framflyttning av informationsdag – planering av marknadsföring (Se bilaga 1)
Datumet vi satt var för snabbt inpå. Nytt datum fastställs av styrelsen att den 23/9, 18:00
– 22:00. Matdiskussion för denna kväll är pulled pork och veg alternativ.
Styrelsen föreslås besluta att den 23/9 ska informationsdagen anordnas.
Bifalles. Styrelsen beslutar att den 23/9 kommer informationsdagen att genomföras
b) b) Inröstning av pubassistent – Adrian Olbers (Se bilaga 2)
Mötet beslutar att förslå Adrian Olbers som pubassistent under verksamhetsåret 19/20.
Han har skickat in kandidatur och har mycket goda erfarenheter som pubassistent.
Styrelsen föreslås besluta att välja in Adrian Olbers som pubassistent.
Bifalles. Styrelsen beslutar att Adrian Olbers väljs som pubassistent.

12.

Postgenomgång (5 min/styrelseledamot).
a.
Näringslivsansvarig
Kolla över hemsidan. Kontakt Zoegas kollar med spons. DHL kolla Marcus kläder. Möte
med brottsofferjouren vill liknande samarbete med lunchföreläsning. Frukost möte med
Campus vänner. Nordic Wellness kontakta dom, intressekonflikt med Actic, kollar med
mejl. Kontakt med SÖDER försöker återuppta denna.
b.
Marknadsföringsansvarig
Marknadsföra evenemangen om utskott, utskottsledare, torsdagspubben/klubben. Håller
på med bilder om Avstampet. Bestäm datum till fotografering. 16/9 svart piké. Kolla
över hemsidan.

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndag 9 september 2019

c.
Pubmästare
Anna.L. Pratar med Helsingborgbryggeri om ölprovning, Marcus kollar mat inför
infodagen. Behöver fixa en karta över serveringsytan.
d.
Ekonomiansvarig
Betala alla fakturor samt fakturera. Sammanfattning av Avstampet ska göras.
e.
Fastighetsansvarig
Kontaktar Jenny om branddörren. Uteliggare problemet och styr upp de i soprummet.
Lösa batterier på dörrar. Kolla säkerheten vid entrén.
f.
Vice ordförande
Utskott styra upp vilka ledare som ska ansvara, Få koll på beställningsfilerna med
Studentkortet. Kolla Surfutskottet hitta någon som vill styra. Lägga ut fika+U2 schemat.
Bjuder in Ida Granrot på nästa möte.
g.
Ordförande
Kollar upp Jan Eskilsson om serveringsyta. Kolla upp studentkortet och beställningsfiler.
Lunchmöte med Pitchers och få en deal med Dennis.
ÖVRIGT
12.

Mötets avslutande
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Bilaga 1
Till styrelsen
20190909
Informationsdag
Stampus

Bakgrund till beslut är att datumen som var satt den 12/9 inte går att genomföra då
marknadsföring och matplanering inte genomförts.
Förslag på beslut är sätta ett nytt datum för informationsdagen den 23/9
Styrelsen föreslås
att godkänna den nya informationsdagen den 23/9

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Pavel Drozdov
Ordförande
Stampus
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Bilaga 2
Till styrelsen
20190909
Adrian Olbers
Pubmästare
Stampus

Bakgrund till beslut är att välja in Adrian Olbers till pubassistent, Adrian har skickat in
kandidatur. Bakgrund till beslut är att Adrian Olbers har god förmåga att samarbeta och har
erfarenhet inom denna befattning.
Förslag på beslut är godkänna Adrian Olbers som pubassistent
Styrelsen föreslås
att godkänna Adrian Olbers till pubassistent

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Marcus Sjökvist
Pubmästare
Stampus

