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Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 28 oktober, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 28 oktober, klockan 16.00. 
  
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 

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) Campus mot trakasserier (5min) 

b) Sponsor av sällskapsspel (10min) 

c) Bordsbokning på U2 (2min) 

d) Personaltröjor från HBG-bryggeri (5min) 

e) Larmåtgärder (5min) 

10.  Diskussion 

a) Kick-off engagerade medlemmar (15min) 

b) Halloweensittning (10min) 

c) Julkväll (15min) 

e) Vinprovning (10min) 
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f) Nästkommande Club Revolution (10min) 

g) Eventutskottets förslag på aktiviteter (15min) 

h) Torsdagspub/restaurang 31/10 samt 14/11 (10min) 

i) Alumnipub (15min) 

11.  Beslut 

12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 

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 Ebba Karlsson och Märtha Sandin Värn. 

5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                   

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig                                                 

  

Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig                                                      

  

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      

  

Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                   
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Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare                       

Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig             

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig 

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Tim Solvang                                                              IT-ansvarig 

Icke närvarande         

Anna Lorenz                                                             Pubmästare   

6.  Adjungerade 

a) Ida Granrot - Eventutskottet  

 

7.  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll. 

Mötet att beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9.  Information 
a) Campus mot trakasserier  
Finns ett evenemang i november som hålls mot campus mot trakasserier. I år är inte Stampus 
med i planeringsgruppen. Vi kan ha en monter och vara närvarande och visa upp oss på U2. 20-
21 november vi från styrelsen bemannar denna (Pavel, Wilma, Marcus, Märtha)  
 
b) Sponsor av sällskapsspel  

LEKIA väldigt tänkbart att gå in med sponsring av spel. 

Toys and Kids - Kan ge mängdrabatt på spel.  

Väntar in svar på svar från LEKIA. 

 

c) Bordsbokning på U2  

Skylt hämtas i receptionen för det bokade bordet. 

Den 7 november är borden reserverade 12.45, vi flyttar oss istället till 11-12.  
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d) Personaltröjor från HBG-bryggeri  

Vi kommer få personal tröjor av dem, vita t shirt med personal tryck på baksidan.  

 

e) Larmåtgärder  
Larm har gått genom att det nya låset har installerats. Titta på larmdosan lyser den röd dra inte i 
handtaget. Vi har en ny telefon med rutiner. Brandtelefonen, första personen som kommer hit 
tar telefonen, när denna person går lämnas telefonen till andra personen på listan. 
Brandtelefonen ska alltid ligga i bardisken.  

 
10.   Diskussion 

a) Kick-off engagerade medlemmar  

Inväntar svar från Dennis från Pitchers. Men genom att det är tidsbegränsat kommer det inte 

hinnas med en kick-off. Vi tar det vidare till nästa termin att planera in detta.  

 

b) Halloweensittning  

Toastmaster för kvällen blir Pavel. Pris kommer delas ut under kvällen för olika utklädnader.  

 

c) Julkväll 

Julfilm eller pepparkakstävling. Slå in paket, göra rimstuga inför julen. Finns olika förslag från 

eventutskottet. Göra som en torsdagsaktivitet. Förslagsvis 5 december kommer en julkväll ske.  

 

e) Vinprovning  

Finns intresse av att hålla en vinprovning. Vill ha smågrupper inför denna kväll, förköpt sina glas 

via biljetter. Kommer hållas innan club revolution i november, 29 november.  

 

f) Nästkommande Club Revolution 

Tanke att ha en traffic lightning party. Pynt i färgerna och uppmuntra till färgen man är.  

 

g) Eventutskottets förslag på aktiviteter 

Turnering med volleyboll planeras till nästa termin.  

h) Torsdagspub/restaurang 31/10 samt 14/11  

torsdag den 31/10 hålls en after school 18:00-22:00, mat kommer finnas under kvällen.  

14/11 hålls höstmötet, förslagsvis köper in wraps till de som kommer på mötet, för att sedan 

köra pubkväll.  
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i) Alumnipub 

Hålls den 15 november, gästlista kommer läggas ut med evenemanget. Tid 

Styrelsen bemannar under första tiden 17-20, sedan sätts det in ett barlag 20-01. Pastasallad 

kommer preppas och serveras under kvällen.  

 

11.  Beslut 

12.  Postgenomgång 

A.             Näringslivsansvarig 

Ska vänta in svar från Lekia. Möte med samarbetspartners för röda kvarn. Hemsidan tas 

tag i.  

 

B.             Marknadsföringsansvarig 

Göra evenemang för torsdag och alumni puben. Hemsidan ska börja med.  

 

C.             Pubmästare 

Markus: Göra om barlag schema, köpa alkohol och prata med HBG bryggeri. Prata med 

Tanja. Hemsida ska börjas ta tag med.  

 

D.           Ekonomiansvarig 

Hyra ska betalas och skicka ut de till andra i föreningarna. Fakturera. Sälja biljetter Tisdag 

och Torsdag på U2.  

 

E.            Fastighetsansvarig 

Undersöka de felaktiga i huvudentré. Ska med på en brandinspektion på fredag. 

Förbereda externa event.  

 

F.             Vice ordförande 

Lösa protokollen. Ändra tiden på bordsbokningen den 7 november till 11-12. Offert för 

garderoben och dylikt till Emelie. Stadgan. 

 

G.            Ordförande 

Sälja biljetter på U2 på tisdag. Lösa mejl kontakterna och svara. Offert för garderoben 

och dylikt till Emelie. Möte med den 4 november.  

 

H.      Stationschef 

Åker till Småland imorgon, har poddat idag måndag. Kommer ej på lördag. 

 

 

 



Studentföreningen Stampus                   Sammanträdesdatum  

Styrelsen                                                                                  Måndag 28 Oktober 2019 

 

I.   Utskottsansvarig 

Köpa pumpar, bollar och badminton fjädrar. Kolla med fotboll, volleyboll och innebandy 

angående matchtröjor.  

 

J.           IT-Ansvarig 

Kolla vidare på ljuskanonen och sälja biljetter på fredag på borgen.  

ÖVRIGT     

13.  Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




