
STYRELSEMO ̈TE

Dagordning 13/9 -2021 – 18:05

Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min)

1. Mo ̈tets o ̈ppnande
2. Val av mo ̈tesordfo ̈rande

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Kallas  utses till mo ̈tesordfo ̈rande
3. Val av sekreterare

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Derwinger utses till sekreterare
4. Val av justerare, tillika ro ̈sträknare

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Derwinger och William Sjöberg Dietsch utses till justerare,
tillika ro ̈sträknare

5. Na ̈rvarande

Ordförande, Emma Kallas
Vice Ordförande, Emma Derwinger
Näringslivsansvarig, Gustav Ohlén
Pubmästare, Benjamin Nilsson
It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch
Stampus FM, Linnea Önesand
Fastighetsansvarig, Frida Nordlund
Pubmästare, Jonathan Erös
Ekonomiansvarig, Fredrik Möller
Utskottsansvarig, Mikaela Johansson

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att godka ̈nna na ̈rvarolistan

Styrelsen godkänner närvarolistan

6. Adjungerade
7. Faststa ̈llande av dagordning

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att faststa ̈lla den aktuella dagordningen 13/9-21

Mo ̈tet godka ̈nner den aktuella dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT



8. Fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll (5 min)

a. Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att godka ̈nna fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll

Mo ̈tet godka ̈nner fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll.

9. Information (5 min)

a. Avstampet

Vi ska inte ta in matlagsledare på avstampet utan vi ska ev. fråga hjälp av ING och AGORA
styrelsen.
Vi beslutar också att under avstampet så hämtar man maten själv.
Vi ska även ha ett extrainsatt styrelsemöte nästa vecka för avstampet.
Matsedeln till avstampet ska vara klar tills slutet av veckan, It och pubmästare sköter
beställningen.
På eftersläppet på shotluckan blir det 25% på hela notan inklusive mat. Samt ska Shotluckan även
nog pynta om shotluckan i enlighet med vårt tema.
Någon av oss i styrelsen bör vara på plats på Shotluckan för att se över och representera
stampus. Helst 2 personer, fördelaktig de som varit på översyn under kvällen. De kommer dit
och ser över, sen går tillbaka till Borgen efter en tid.

b. Pub

Det rullar på fint i puben! Första torsdagspuben var en succé. Trots tidigare stängningstid så gick
det bra, även var det många nya medlemmar!

Vidare lite allmän info om att vi alla hjälps åt och att alla är vi här på samma förutsättningar när
vi arbetar.

Vi ska fokusera på att få in mat- och barlag snabbare!
Vi tar upp att det vore en idé att alla belönas med en dryckesbiljett när man jobbar på en sittning
för att uppmuntra till att arbeta på sittning.
Vi beslutar att utskottsledare räknas som personal därmed får dem personalrabatt. Detta röstades
igenom med majoritet.
Vi ska även ge ut personalkort för att bevisa att man är personal, detta får man efter 3
arbetstillfällen samt går det genom Ordförande.
Vi ska även fräscha upp och göra om baren i framtiden - Barrenovation!
Det har även varit framgångsrikt med köket och servering av mat.

c. Utskott

Vi röstar genom Emelie Larsson som eventutskottsledare med majoritet.



Micaela Carlsson nomineras till utskottsassistent, hon röstades igenom med majoritet.

d. Informationskväll
Vi ska ha infomöte den 20:e där vi kommer ha baren och köket öppet. Det kommer vara från
18-20, och 17-21 för styrelsen. Där ska vi presentera kring Stampus och få in nya medlemmar
och utskottsengagerade.

e. Borgen

Styrelsen ska ha rundvandring i Borgen så vi är bekanta med vart allt befinner sig.
Vi ska utöka kommunikationen kraftigt som sker mellan Stampus, ING och AGORA så att
Borgen inte dubbelbokas eller dylikt.

10. Diskussion

11. Beslut

12. Postgenomga ̊ng (5 min/styrelseledamot)

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 95 minuter

ÖVRIGT

13. Mo ̈tets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Emma Derwinger
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