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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     

Den: 15 augusti, klockan 18:00 

Plats: Helsingborgen 

 

Ärende till mötet anmälas senast 12 augusti, klockan 18:00. 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Martin Grandelius 

Ordförande Stampus 

 

MÖTESTEKNISKA BESLUT 

01 Mötets öppnande 

02 Närvarande  

03 Val av mötesordförande 

04 Val av justerare, tillika rösträknare 

05 Val av sekreterare  

06 Adjungerade 

07 Fastställande av dagordning 

 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

08 Föregående mötesprotokoll 

09 Beslut 

     a) Marknadsföringsmaterial 

     b) Inköp av styrelsematerial 

10 Diskussion 

     a) Ekonomiansvarig 

     b) Pubtillbehör 

     c) Nollning 
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11 Information  

     a) Avstampet 

12 Postgenomgång 

 

ÖVRIGT 

13 Mötets avslutande 

 

 

 

MÖTESHANDLINGAR 

1) Beslutsunderlag 

2) Motioner 

3) Informationspunkter 
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01 Mötets öppnande 

Mötet öppnades 

 

02 Närvarande  

 

NÄRVARO 

Namn   Post 

Martin Grandelius Ordförande 

Viktoria Grönvall Vice ordförande 

Louise Rydström Pubmästare   

Therese Lundberg Pubmästare 

Kenney Thomasson IT-ansvarig 

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 

Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 

 

Adjungerade 

 

Anmäld frånvaro 

Anton Söder  Stationschef 

 

03 Val av mötesordförande 

 

Mötet beslöt 

 

att    välja  Martin Grandelius till mötesordförande.   
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04 Val av justerare, tillika rösträknare 

 

Mötet beslöt att  välja Louise Rydström och Therese Lundberg till justerare.     

 

05 Val av sekreterare  

 

Mötet beslöt att  välja Viktoria Grönvall till sekreterare.  

 

06 Beslut om adjungeringar 

 

 

07 Fastställande av dagordning 

 

Mötet önskar att lägga till informationspunkt b) Mångfaldsdagen. 

 

Mötet beslutar att  

fastställa dagordningen  med dess ändringar.  

 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

08 Föregående mötesprotokoll  

09 Beslut 

a) Inköp marknadsföringsmaterial (se bilaga 1) 

 

Angelica visar bilder på sadelskydd samt pennor med stampusloggan. Dessa produkter skall 

lämnas i goodiebags under nollningsveckorna för att marknadsföra Stampus. 

 

Styrelsen föreslås besluta att        köpa in marknadsföringsmaterial för 12 328 kr. 

Styrelsen beslutar att  köpa in 1000 sadelskydd och 1000 pennor med 

Stampus logga på för 12 328 kr.   
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b) Inköp av styrelsematerial (se bilaga 2) 

 

Angelica presenterar styrelsematerial i form av pikéer och hoodietröjor till styrelsen. 

 

Styrelsen föreslås besluta att       köpa in styrelsematerial för 5 557 kr. 

Styrelsen beslutar att  godkänna inköp av styrelsematerial till en kostnad av 

5 557 kr. 

 

10 Diskussion 

a) Ekonomiansvarig 

Fredrik Svensson nomineras till Ekonomiansvarig i Stampus styrelse 16/17. Kandidaten 

presenteras genom en kort muntlig presentation av Martin. Kandidaten har mycket erfarenhet 

från ekonomi sedan innan. Inget beslut tas under mötet.  

 

b) Pubtillbehör (se bilaga 3) 

Mandarin är villiga att sälja deras pingisbord och cocktailglas till oss.  

Mötet väljer att gå till beslut om att köpa dessa pubtillbehör. 

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna ett inköp av glas och pingisbord med 

tillbehör för 200 kr ex moms.  

Styrelsen beslutar att  godkänna inköp av pubtillbehör för 2000 kr ex moms.  

 

 c) Nollning 

Agoras nollning: 

Infodag måndagen den 22/8 kl 16:00- 18:00. 15 min, ca en grupp per tillfälle.  

5 min presentation av styrelsen.  

5 min promotionfilm är under process. 

Efteråt skriva upp sig på infolistor.  
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Styrelsen kommer vara med och sjunga Helsingborgsvisan på U2 den 22/8, klockan 14:00 – 

15:00. 

Mötet beslutar att   vara med under denna tillställning. 

 

Företagsmässan den 30 augusti. Agora undrar vilken fråga vi vill ha med under denna dag. 

- Vad heter våran maskot? 1.Supmats x. Stampe 2. Mats 

  

Klassfest den 29/8 på Helsingborgen. Finns det möjlighet att öppna baren för alkoholservering 

redan då?  

Pubmästarna inflikar om att den internationella nollningen kommer ha ett event på 

Helsingborgen denna dag. Joakim inflikar att det är bra att öppna Helsingborgen med tre klasser 

som fyller upp lokalen.  

 

Styrelsen väljer att ha puben igång och arbeta under Agoras klassfest. Joakim Hedman kommer 

vara serveringsansvarig.  

 

ING:s nollning: 

Infodag 24/8.   

5 min presentation av oss.  

5 min promotionfilm är under process. 

Efteråt skriva upp sig på infolistor.  

 

11 Information  

 
a) Avstampet 

 
Tillståndet av att ha eventet i Furutorpsparken. Väntar fortfarande på tillstånd.  
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El och vatten. Ansvarig: Martin och Kenney 
Lambertsson levererar el.  
Kenney kan dra vattenledning. NSVA levererar vatten. Styrelsen behöver köpa slang.  

Matalternativ: Pubmästarna 
Daniel Kalling som ansvarig för gruppen. Gruppen beställer tillsammans med pubmästarna 
maten från Martin och Servera i tid. Samt fixar upp temporärt kök ute i parken. 

Denna grupp tar fram 3 menyalternativ, förslagsvis: 
- Wrap med fyllning (kyckling, tacos eller vegetariskt).  

Dryckesservering: Pubmästarna 

Serveringsansvarig: Joakim Hedman 
Väntar på tillstånd. Carlsberg levererar tappar, kylar, möte den 22 augusti. Samma mängd som 
förra året. 10 fat cider, 20 fat öl.  

Öl/cidertapp, alkoholfritt, vin, matföräljning i respektive bar.  

Aktiviteter: 
Pingisbord 
Beerpongbord 

Pyntning av festivalområdet: Ansvarig Patricia 

Teknik: DJ-bås samt ljud och ljus. Johan från Jtek är informerad och kommer hjälpa oss under 
Avstampet. Liknande förra året.  

Nätverk, antingen från routrar eller mobilt. 

DJ: Inget bokad ännu. Saxofonist eller dansare på scenen? Joakim kollar priser för artisterna.  
Ansvarig Joakim och Kenney 

Säkerhetspersonal 4 man. Ansvarig Viktoria 
20:00-01:30 
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Stängsel Ansvarig Viktoria: 
Levereras: Torsdagen den 1 september 09:00 
Hämtas: Måndagen den 5 september 

Köpa! Vajer för att låsa fast stängslet.  

Tält och stolar, bajamajor Ansvarig Viktoria 
Levereras: Fredagen den 2 september 
Hämtas: Lördagen 3 september 

2st  Topptält 3x3m 
1st  Stortält med golv 10x15m 
5st  Ljusslinga 10m 
35st Bänkset x 200 cm  
12   Scenpodie 2x1m 40cm höjd 
4st  Baja Maja 
2st  Pisse Nisse 
Extra golv 60kvm  

 

Brandsläckare och säkerhetsaspekter 
Ansvarig Amina  
Ljuskran från Lambertssons för nedmonteringen (Kenny) 
Inköp av 3 pulverbrandsläckare, 3 brandfiltar.  
Sjukvårdskitt. (Kenny har hemma) 
Allmänna skyltar skrivs ut och lamineras.  

Amina köper även in förbrukningsartiklar.  

Vattenstation: Köpa dunkar, plastglas. Fixa bord. 

Eftersläpp Ansvarig Angelica 
HD sponsrar med regnponchos. Kl 01:00.  Kanske Tivoli. Möte på tisdag.  
Hasse väljer att flytta fram nyöppning, 20-årsjubileum till Stampus eftersläpp i så fall. 
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Biljettpriser:  
120 + 50 kr extra för ickemedlemmar 
120 kr. Blir du medlem ingår eftersläpp.  

Marknadsföring Ansvarig Pierre 

Biljetter: Liknande design som avstampet. Besökarna får band i utbyte mot sin entrébiljett.  
Kolla biljettpriser, olika färger på biljett beroende på biljettsort. Promotionfilm: Filmat från färjan 
till Helsingborg. Denna skall släppas måndag eller tisdag under veckan som Avstampet är.  
Facebookevent: Släppas under nästa vecka.  
Fråga Linda om hon vill hjälpa till att fota och köra med GoPro.  

b) Mångfaldsdagen  

Arrangeras av Helsingborgs stad. Kick-off kommer vara onsdagen den 18/8 16:30.   

Mötet bestämmer att närvara under kick-offen. Martin skickar in anmälan.  

 

12. Postgenomgång 

12.1 Ordförande 
- Infokväll för Stampus den 13/9. 
- Glasmästarna var här under måndagen den 15/8 och bytte ut två trasiga fönster. Byta trasiga 
rutor till plexiglas i framtiden?  
- Infomöte med Novve tisdagen den 17/8 09:00 angående nollningen och Avstampet.  
- Möte med Jesper Falkheimer tisdagen 16/8.  
- Möte med Peter Arvebro, vår hyresvärd. 
- Kontaktat ansvarig på fastighetsförvaltningen, projektor och duk funkar ej i sittningsalen.  
- Martin kommer sitta som studentrepresentant i Campus Vänner.  

12.2 Vice ordförande 

- Infobord på U2 bokat hela v 35. Schema över vilka som sitter på U2 kommer inom kort. 
Pubmästarna kan ej sitta tors-fredag v 35.  
- Möte med Michaela för uppdatering kring Stampus stadgar.  
- Mail från Anna, IQ-inspiratör, som undrar om vi vill anordna en workshop med alkoholfria 
drinkar. Hon har kontakt med en bartender som nyss gett ut en drinkbok och han håller även i 
utbildningar.  
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Mandarin vill också ha workshopkväll.  
- Kommer bli sponsrade med 500 st prover av kaffe från Nestlé under inskrivningsveckorna.  
- A-certutbildning kommer bokas under samma koncept som åren innan. Kolla efter andra 
alternativ än Syster-Kent.  
- Kick-off. Funderingar kring vart vi skall vara och under vilken helg. Konferensanläggning. 9-10 
september.  
- Instagram, Snapchat. Tillgång till dessa marknadskanaler: Vice ordförande, pubmästarna och 
marknadsföringsansvarig. 

12.3 Ekonomiansvarig 

- Ingen invald så information saknas.  

12.5 Pubmästare 

- Kollar just nu på leverantörer. Alkoholtillståndet behövs för att arbeta vidare med - 
leverantörerna.  
- Lite tankar kring entrén, rökruta, möblering på Helsingborgen.  
- Måste nå ut till nya barlag/matlagsledare.  
-Hitta nya belöningssystem och motivationer till att börja jobba i våra olika utskott.  

12.6 Fastighetsansvarig 

- Amina lämnade tidigare.  

12.7 Marknadsföringsansvarig 

- Pierre presenterar tankar kring veckomailen, vad som skall framgå i mailet. Pubmästarna 
kommer meddela menyn senast måndag kväll samma vecka som veckomailen är till.  
Event kommer också meddela info varje vecka.  

12.8 IT-ansvarig 
- Kenney presenterar att nätverket står stilla. Problem med supporten. Det skall monteras routrar 
för att särskilja olika områden i Helsingborgen.  
- Skicka ut infobrev till de olika föreningarna angående att Kenney går runt lite i huset för att leta 
uttag etc.  
- Ipad borde vara inlåsta, de går inte på försäkring om de blir inbrott. 
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- Inköp av walkie talkies. (Se bilaga 4) 

 

Förslagsvis görs ett inköp av 10 radioenheter av märket Baofeng 888s, till en kostnad av 

1414.10 SEK ink moms 

 
Styrelsen föreslås besluta att  göra ett inköp av 10 st walkie talkies för ca 1414.10 kr.  

 
Styrelsen beslutar att   göra ett inköp av 10 st walkie talkies för ca 1414.10 kr. 

 

 
12.9 Näringslivsansvarig 
- Medlemskort levereras 25 augusti.  
- Annonser i Stampus – En students handbok, ny samarbetspartner, Helsingborg Roller Derby. 
- Freaky fries vill ge 15 % rabatt till Stampus medlemmar. Marknadsföra på sociala forum. 

 
12.10 Utskottsansvarig 
- Joakim presenterar att det behövs en ledare för innebandyn. Utskotten kommer börja som det 
avslutades förra året med hallar, dagar, tider etc. Under året kommer konceptet vidareutvecklas.  
- Skidutskottet jobbar med offertförslag.  

 
12.11 Stationschef 
- Inte närvarande.  

 
ÖVRIGT 

 
12 Mötets avslutande  
Mötet avslutas. 
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_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Viktoria Grönvall 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

 
_______________________  _______________________ 
Louise Rydström   Therese Lundberg 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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Bilaga 1 
 

Till styrelsen   
  

  

20160815  

Angelica Alfvén  

Näringslivsansvarig  

 
  

 
  

Bakgrund till beslut var att marknadsföra oss till de nya studenterna under nollningen för att 

locka fler studenter att vara medlemmar hos oss.   

  

Förslag på beslut är att beställa 1000 sadelskydd och 1000 pennor med Stampus logga på för 

12 328 kr.   

  

Styrelsen föreslås besluta  

  

att godkänna ett inköp av 1000 sadelskydd och 1000 pennor med Stampus logga på för 12 328 

kr.   

  

  

  

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen   

Angelica Alfvén  

Näringslivsansvarig  

Stampus  
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Bilaga 2  
 

 

Till styrelsen   
  

  

20160815  

Angelica Alfvén  

Näringslivsansvarig  

 
  

 
  

Bakgrund till beslut var att vi i styrelsen skulle ha likadana Stampus-tröjor för att utmärka oss 

och med våra namn + styrelsepost så att våra medlemmar och andra utomstående vet vilka vi 

är.   

  

Förslag på beslut att beställa lila piké-tröjor och hoodies med vår nya logga + namn + 

styrelsepost i vitt tryck för 5 557 kr.   

  

Styrelsen föreslås besluta  

  

att godkänna ett inköp av styrelsetröjorna  

  

  

  

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen   

Angelica Alfvén  

Näringslivsansvarig  

Stampus  
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Bilaga 3 
 

Till styrelsen   
  

  

20160819  

Martin Grandelius  

Ordförande  

 
  

 
  

Bakgrund till beslut var för att variera drinkarna i baren med andra glas och även för att göra 

puben roligare samt öka aktiviteter. Har ett inköp av fler glas och ett pingisbord uppkommit.  

  

Förslagsvis görs ett inköp av glas och ett pingisbord med tillbehör för 2000 kr ex moms.  

  

Styrelsen föreslås besluta  

  

att godkänna ett inköp av glas och ett pingisbord med tillbehör för 2000 kr ex moms.  

  

  

  

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen   

Martin Grandelius  

Ordförande  

Stampus  
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Bilaga 4 
 
Till styrelsen  

 
 
20160829 

Kenney Thomasson  

IT-ansvarig 

  

 

Bakgrund till beslut var för att bygga ut och förbättra komradionätet, samt möjliggöra 

uthyrning utav enheter till andra föreningar. 

 

Förslagsvis görs ett inköp av 10 radioenheter av märket Baofeng 888s, till en kostnad av 

1414.10 SEK ink moms 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna inköp av radioutrustning till en kostnad av 1414.10 SEK ink moms 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Kenney Thomasson  

IT-ansvarig 

Stampus 
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