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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:   
Den: 12 februari 2018 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast den 12 februari 2018 klockan 15:00 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Bella Venegas Montero 
Ordförande Stampus 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
02 Val av mötesordförande 
03 Val av sekreterare 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
05 Närvarande 
06 Beslut om adjungeringar 
07 Fastställande av dagordning 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll 
09 Beslut 

a) Pong-utskott 
10 Diskussion 

a) Valberedningen 
b) LOK-stöd 
c) Gatsbysittning 
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d) Avstampet 
e) Larmtelefonen 
f) Valberedningsutbildning 
g) Kickout 

11 Information  
a) Campus mot trakasserier 
b) Utbildning med VÅGA 
c) Utryckning, larm 
d) Agora-dagen, tacksittning 

12 Postgenomgång 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
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MÖTESHANDLINGAR 
1. Beslutsunderlag 
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MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
Stampus ordförande Bella Venegas Montero förklarar mötet öppnat. 
 
02 Val av mötesordförande 
 
Mötet beslutar att välja Bella Venegas Montero till mötesordförande. 
 
03 Val av sekreterare 
 
Mötet beslutar att välja Samuel Gelfgren till mötessekreterare.   
 
04 Val av justerare, tillika rösträknare  
 
Mötet beslutar att välja Monique Feikes de Groot och Yrsa Liljeroth till justerare.   
 
05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn Post 
Bella Venegas Montero Ordförande 
Samuel Gelfgren Vice ordförande 
Sara Wärlestedt Pubmästare  
Amanda Nilensjö Pubmästare 
Monique Feikes de Groot Näringslivsansvarig 
Rebecca Närenfors   Fastighetsansvarig 
Benjamin Teir Utskottsansvarig 
Josefine Elgquist Stationschef 
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Lucas Persson   Ekonomiansvarig 
Yrsa Liljeroth Marknadsföringsansvarig 
Benjamin Holmqvist IT-ansvarig 
 
Adjungerade 
Max Persson Valberedningsledamot 
Philip Vaduva 
Axel Matsson Valberedningsledamot 
Linda Björklund Pubmästarassistent 
Joakim Örn Ekonomiassistent 
 
Anmäld frånvaro 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
Mötet belutar att välja in Max Persson, Philip Vaduva, Axel Matsson, Linda Björklund och 
Joakim Örn som adjungerande. 
 
07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.   
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  
 
Mötet beslutar att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   
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09 Beslut 
 

a) Pong-utskott (se bilaga 1) 
Benjamin T och Philip presenterar intresset från medlemshåll angående att starta ett 
pong-utskott. Tanken är att utskottet ska kunna genomföra träningstillfällen i samband 
med Torsdagspuben. 

 
Styrelsen föreslås besluta att starta ett pong-utskott med prövotid fram till vårterminens 
slut. 
Bifalles. Styrelsen beslutar att starta ett pong-utskott med prövotid fram till 
vårterminens slut. 
 
10 Diskussion 
 

a) Valberedningen 
Valberedningen presenterar sin preliminära tidsplanering inför Årsmötet. Valberedningen 
vill ha in postbeskrivningar från samtliga styrelsemedlemmar senast nu på söndag den 18 
februari. Marknadsföringsarbetet planeras genomföras via Facebook, Instagram och 
Snapchat, där såväl enskilda styrelsepostbeskrivningar som presentation av 
valberedningen i videoform ska göras. Ansökan till den nya styrelsen öppnar 
den 12 mars och stänger den 29 mars.  

 
b) LOK-stöd 

Axel presenterar vad LOK-stödet innebär: ekonomisk ersättning från 
Riksidrottsförbundet såväl som Helsingborgs stad kan utdelas till Stampus IF genom att 
Stampus IF ansluter sig till RF och därefter får ersättning per genomfört träningstillfälle. 
Bella och Samuel kollar upp möjligheterna till detta. 
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c) Gatsbysittning 
Biljetter kommer att säljas nu på torsdag och fredag, 15-16 februari. Planen är att sälja 100 
biljetter till en början och om efterfrågan finns kan ca 50 extra biljetter säljas. Pris i någon 
form planeras att lottas ut till de första som köper biljett (exakt antal bestäms under 
veckan). 

 
d) Avstampet 

Bella har varit på möte med Novischgeneral Peter Hågård och gått igenom samarbetet 
mellan Novischeriet och Stampus under Agoras Novischveckor 2018. Evenemanget 
Slaget om samvetet kommer 2018 att gå av stapeln lördagen den 8 september, vilket 
krockar med ordinarie datum för Avstampet. Efter omröstning beslutar styrelsen att den 
smidigaste lösningen är att genomföra nästa upplaga av Avstampet den 14 september 
2018. 

 
e) Larmtelefonen 

Larmtelefonens saldo är lågt och bör därmed fyllas på. Rebecca ska ordna detta. 
 

f) Valberedningsutbildning 
Samuel har varit på möte med Agora, ING samt Emelie och Peter från Helsingborgs 
stad. Emelie har föreslagit att för valberedningen anordna en workshop angående 
valberedningsarbete den 28 februari på Borgen. I och med att detta datum krockar med 
Agora-dagens after work föreslår mötet att ändra datum för denna workshop. Samuel 
ska kontakta Emelie.   

 
g) Kickout 

Datum för kickout bestäms till 20-21 maj. Bella ska kolla upp bokning av stuga i Skanör. 
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11 Information  
 

a) Campus mot trakasserier 
Evenemanget anordnas på Campus nu på onsdag den 14 februari. Bella, Rebecca och 
Samuel närvarar.  

 
b) Utbildning med VÅGA 

Ordinarie datum för utbildningen är satt till onsdagen den 28 februari  klockan 17:00, 
vilket krockar med Agora-dagens after work. Då många mat- och barlagsledare inom 
Stampus även är engagerade inom Agora kan detta innebära att många inte kan närvara 
under utbildningstillfället. Bella, Sara och Amanda ska undersöka om datumet kan ändras. 

 
c) Utryckning, larm 

Många larm går i onödan på Helsingborgen, mest troligt på grund av slarv. Detta medför 
att väktare kommer och onödiga utgifter skapas. Denna gången står staden för kostnaden, 
nästa gång kommer Stampus och övriga föreningar verksamma i Helsingborgens lokaler 
att behöva betala. Otroligt viktigt är därför att kolla så att dörrar som används inte lämnas 
på glänt, utan verkligen går i lås. 

 
d) Agora-dagen, tacksittning 

Ansvariga för Agora-dagen har bokat in en tacksittning för staffare lördagen den 10 mars. 
Brister i kommunikationen har medfört att Agora räknar med att Stampus, i utbyte mot 
en monter under Agoradagen, ska jobba under tacksittningen. Amanda och Sara ska 
kontakta Agora och be dem föra ärendet vidare i samråd med Bella. 
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12 Postgenomgång 
 
12.1 Ordförande 
Var på möte med Campus Vänner i fredags. Campus Vänner har i sin stadga att de ska 
främja det studiesociala livet. Kommande verksamhetsår planeras den som innehar 
posten som Stampus vice ordförande ta över rollen som studentrepresentant. Ska närvara 
på MässING imorgon och på Campus mot trakasserier på onsdag. Årsmöte med Campus 
Vänner på torsdag. Ska offentliggöra riktlinjerna för likabehandling för styrelsen att 
godkänna under veckan. 
 
12.2 Vice ordförande 
U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 7): Yrsa och Monique. 
Möte med Vårfestivalen-gruppen imorgon. Ska närvara på MässING 12-15 imorgon och 
på Campus mot trakasserier på onsdag. 
 
12.3 Ekonomiansvarig 
Löpande bokföringsarbete. Viktigt att skriva sitt efternamn på kvittolapparna. 
 

            12.4 Pubmästare 
Senaste restaurangen: gick bra. Kommande restaurang: World Chefs jobbar. Puben: 
Tematorsdag (Alla hjärtans dag-tema), BARaschlager jobbar. 
 

            12.5 Fastighetsansvarig 
Allmänt felanmälningsarbete. 
 

            12.6 Marknadsföringsansvarig 
Ska marknadsföra Gatsbysittningen och även leta fotograf till denna. 
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12.7 IT-ansvarig 
Har sorterat skruv. Har samtalat med DJ Albin gällande ljud och ljus till Vårfestivalen. 
 
12.8 Näringslivsansvarig 
Konceptet Stampus on the sea ska återupptas, datum för detta ska kollas upp. Vi har en 
ny rabatt hos Padel Crew. Stampus-medlemmar erhåller även 25 % rabatt på Nordic 
Choice hotels frukost och 15 % rabatt på hotellnätter. 
 
12.9 Utskottsansvarig 
Inget att tillägga. 
 
12.10 Stationschef 
Inget att tillägga. 
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Bella Venegas Montero   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Monique Feikes de Groot Yrsa Liljeroth 
Justerare Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stampus                                                         info@stampus.se  
Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se  



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Styrelsen Måndagen den 12 februari 2018 

 
 

Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20180212 
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att det från medlemshåll finns intresse för att starta ett pong-utskott. 
Tanken är att pong-utskottet ska genomföra träningar i samband med Torsdagspuben. 
 
Förslag på beslut är att starta ett pong-utskott, med prövotid fram till vårterminens slut. 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna uppstartandet av ett pong-utskott, med prövotid fram till vårterminens slut. 
 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
Stampus 

 

Stampus                                                         info@stampus.se  
Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se  


