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Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 27 januari, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 27 januari, 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) Lokalvård på Helsingborgen (5min) 

b) Hemsida (5min) 

c) Personalkort (5min) 

d) Trygghetskväll 20/2 (10min) 

e) Den årliga vårfestivalen (10min) 

f) Samarbete med Allerum GK (15min) 
g) Samarbete med The Vault Hotel (10 min) 
 
10.  Diskussion 
a) Klubbelysning (10min) 

 

11.  Beslut 

a) Beslut om att godkänna beställning av Stampus-öl (5min)  

b) Beslut om brunchutskottet  

 

     12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 
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ÖVRIGT                    

- Flera kandidater till valberedningen (5min) 

- Gemensamma rutiner (5min) 

- Beslut om hyra för Campus Vänner (5min) 

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 Anna Lorenz och Adrian Winborg. 

5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                                                          

Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig                                                       

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      
  
Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                                    

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig 

Anna Lorenz                                                             Pubmästare  

Tim Solvang                                                              IT-ansvarig 
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Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig   (ankom: 18:37)  

Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare              

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Icke närvarande 

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig           

6.  Adjungerade 

 

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) Lokalvård på Helsingborgen  

Vårt kontrakt med lokalvårdarna går ut och vi kommer förlänga kontraktet. Går igenom vad som 

har varit bra samt mindre bra. Vi vill ha information om vad som städas här på borgen.  

b) Hemsida  

Marknadsföringsansvarig och näringslivsansvarig har gjort en grundläggande lista på vad som 

kommer ändras och kommer sköta hanteringen av den nya hemsidan. Den ska vara klar senast 

29/2.  

c) Personalkort  

Behöver gå ut med information gällande rabatter som gäller. Två stämplar påvisar till 

personalsittningen, en stämpel för rabatt.  

d) Trygghetskväll 20/2  

Styrelsen ska medverka på mötet den 6 februari kl. 17:00 för planering för kvällen.  

Marknadsföringsansvarig fixar posters för evenemanget och Stampus fixar maten.   

e) Den årliga vårfestivalen  

Möte med Ida från Campus kommer ske på onsdag. Marknadsföringsansvarig, pubmästare, 

ekonomiansvarig, vice ordförande och ordförande kommer att medverka.  
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f) Samarbete med Allerum GK  
Berättar om mötet med Allerum GK som planeras hållas den 9 maj 2020.  
Allerum GK står som värd för dagen. Stampus mästerskap kommer försöka hållas som en 
tradition. 
g) Samarbete med The Vault Hotel  
Oliver Bremhagen har tagit kontakt med oss för att skapa rabatter och samarbeten i framtiden. 
Mat och dryck - kan vara där och studera och få rabatt på kaffe osv. Tagga Vault hotel.  
Måndag-fredag 20% rabatt på frukostbuffén, stående rabatt, visa upp Stampus kortet. 
2 till priset av 1 på desserten.  
Logi: Hela året 15% rabatt på hotellbokning på hemsidan. Rabatt: BFFSTAMPUS. 
27/1 - 30/3 har vi 20 %. Rabatt: BFFSTAMPUS20 
 
10.   Diskussion 
a) Klubbelysning  
Diskussion om vi ska rusta upp dansgolvet med ny klubbelysning. It-ansvarig har kontakt med 
highway och erhåller olika förslag.  
 
11.  Beslut 

 

a) Beslut om brunchutskottet (Se bilaga 1) 

Styrelsen vill ha ett bredare utbud på evenemang till våra medlemmar. Därför tror vi på att ett 

brunchutskott för våra medlemmar. 

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna brunchutskottet 

 

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna brunchutskottet  

 

12.  Postgenomgång 

A.             Marknadsföringsansvarig 

Marknadsföra olika event och ta kontakt med diverse personer för olika evenemang. Fortsätta 
med hemsidan.  

B.             Pubmästare 

Anna: beställa alkohol och kolla mat till den 20 februari. 
Markus: Mat till 20 februari, förmedlar info om rabatterna till samtliga. 
 

C.           Ekonomiansvarig 

Fakturera, restaurangrapport, sitta på U2. 
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D.            Fastighetsansvarig 

Jobba på gemensamma rutiner på borgen samt ta kontakt med campus vänner.  

E.             Vice ordförande 

Leverans med AJ, samt skicka in medlemmar till studentkortet.  

F.            Ordförande 

Halvårsavstämningen jobba vidare. Göra klar likabehandlingspolicy översatt på engelska. 

G.           IT-Ansvarig 

Renovera DJ båset, kommer på torsdag troligen. Ta in offert för highway och uppdatera 
hemsidan.  

H.            Utskottsansvarig 

Hitta en ny fotbollsutskottsledare.  
 

I. Stationsansvarig 

Skicka nästa års ansökan till SRS.  
 

ÖVRIGT    

- Flera kandidater till valberedningen  

Det behövs en person till i valberedningen.  

– Gemensamma rutiner  

Presentation av Helsingborgen, rutiner, brand samt larmsystem. Kommer ske nästa onsdag 5/2 

18:30.  

- Hyra för Campus Vänner  

Vill hyra hela borgen en dag i maj. Diskussion om hur vi gör med hyra och fastighetsansvarig tar 

detta vidare.  

 

13.  Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1 

 

Till styrelsen   

20200127 

Brunchutskottet 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att vi vill ha ett bredare utbud på evenemang. Vi anser att bruncher är ett 

ypperligt tillfälle för skapande av gemenskap där fokus snarare ligger på att träffa andra 

människor och inte på konsumtion av alkohol. Styrelsen vill erbjuda medlemmarna flera tillfällen 

att nätverka och bruncher ger ännu en möjlighet till detta.  

  

Förslag på beslut är att godkänna brunchutskottet 

Styrelsen föreslås  

att godkänna brunchutskottet 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Hinders 

Vice Ordförande 

Stampus 

 


