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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:   
Den: 18 december 2017 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast den 18 december 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 
10 Diskussion 

a) Årsgenomgång 2017 
b) Kickoff 2018 

11 Information  
12 Postgenomgång 
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
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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 Lucas Persson och Benjamin Holmqvist 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 
Joakim Örn Ekonomiassistent 
Linda Björklund Pubmästarassistent 
Linn Eriksson Pubmästarassistent 
Oscar Bohlin Andersson Marknadsföringsassistent 
Anton Mathisson Utskottsassistent 
 
Anmäld frånvaro 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
Mötet beslutar att välja in Joakim Örn, Linda Björklund, Linn Eriksson, Oscar Bohlin 
Andersson och Anton Mathisson 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.   
 
09 Beslut 
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10 Diskussion 
 

a) Årsgenomgång 2017 
Avstampet: genomfördes på ett bra sätt, inga särskilt negativa 
händelser. Visst strul med öltapparna, wrapsen blev lite geggiga. Städningen gick bra, 
musiken var uppskattad. Inte lika mycket folk som tidigare år. Eftersläppet var uppskattat.  
Den interna kommunikationen var inte optimal, men med tanke på förutsättningarna var 
den helt okej. Att tänka på till kommande år kan möjligtvis vara att utöka 
marknadsföringsarbetet för att inkludera fler Lundabor. 

 
Infokväll 13/9: att tänka på till kommande år kan vara att ha en presentation av hela 
styrelsen, förslagsvis löpande under kvällen (ca 1 gång/timme). Från besökarhåll var 
upplevelsen att man själv fick söka efter information, istället för att få den i handen direkt.  
 
Första puben: mycket lyckad. Borgen fylldes på ca 40 min. Bra att samarbeta med 
ingenjörernas pubrunda, något som genererade mycket folk. Fortsatt vissa 
kommunikationsbrister, delvis p.g.a. walkie-talkie-strul. 
 
Första restaurangen: maten var god. Arbetet för pubmästarna hade kunnat underlättas 
genom en mer gedigen överlämning, för att således känna sig bättre förberedda. 
 
Uppstart av dans och löparutskott: mötet ställer sig klart positiva till dessa aktiviteter. 
Stämningen i båda grupperna är god. 
 
Assistentsituationen: stämningen är god. Fler assistenter än tidigare, vilket gör att Stampus 
som förening har möjlighet att synas i större utsträckning.  
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Kommunikation med eventutskottet: har stundtals varit svår och rörig, men har blivit 
bättre. Mycket av detta ligger i en i nuläget icke-existerande överlämning, något som kan 
tänkas på till kommande år. 
 
A-certen: trots visst strul med lokal genomfördes A-certen på ett bra sätt. Var informativ 
och lärorik, bra föreläsare. Maten var bra och den räckte till alla.  
 
Stampus on the sea: kul grej, drog dock inte supermycket folk första turen. 
 
Fotoutskottet: mötet ansåg att det var ett bra initiativ att starta upp utskottet, och tycker 
att arbetet inom utskottet har löpt på på ett bra sätt.  
 
Första radiomötet: otroligt mycket folk. I övrigt inget att tillägga. 
 
Kanelbullepuben: mysig tillställning. Bör bli en tradition. 
 
Bodypump: drog till en början mycket folk, men lades sedan tyvärr på is. 
 
Skidutskottets minisittning: en lyckad sådan.  
 
Oktoberfest: otroligt uppskattad sittning. Stort samordningsarbete för pubmästarna, men 
kvällen genomfördes på ett bra sätt. Tillstånd var förbi, de var nöjda med arbetet. Viktigt 
att tänka på till kommande event likt dessa är att vara noggrann i städningsarbetet.  
 
Första pubquizet: genomfördes på ett bra sätt, gästerna var nöjda.  
 
Alla mot cancer-eventet: jättelyckat event, kul, mötet ställer sig positiva till att medverka 
även nästa år. 
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Andra Stampus on the sea-eventet: drog mycket folk, mycket uppskattat av alla som var 
där. Mötet ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete med Sundsbussarna.  
 
Halloweenfest: vakterna var nöjda. Ett alternativ kan vara att till kommande år göra festen 
till en sittning. 
 
Skidsittningen: gästerna tyckte att det var bättre föregående år. Maten var dock bra. 
 
Höstmötet: gick otroligt snabbt, maten var mycket bra.  
 
Campus Vänners stipendieutdelning: trevlig kväll, vi fick stipendium. 
 
Terminens andra pubquiz: genomfördes på ett bra sätt och quizet i sig var väl genomtänkt. 
Drog tyvärr inte lika många gäster som planerat (quizet låg mitt i en tentaperiod). 
 
Personalfesten: medlemmarna var mycket nöjda med kvällen. Allt genomfördes på ett 
mycket bra sätt - lekarna var bra, stämningen var god, maten var uppskattad.  
 
Surfsittning: mycket trevligt att gästerna satt i restaurangen, mycket god mat. Bra att det 
sammanföll med en tematorsdag. Drog mycket folk. Bör genomföras även i framtiden.  
 
DJ-workshops: bra initiativ. Om möjligt köra en senare tid, för att fler ska ha möjlighet att 
komma. 
 
Tredje pubquizet (lärarnas): drog inte så mycket folk, men var uppskattat av gästerna. 
Lärarna vill genomföra ett pubquiz även till våren. 
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Sista restaurangen och puben: ommöbleringen var en bra idé, stämningen under kvällen 
var god. 
 
Doc Lounge: mysigt, men inte supermycket folk. 
 
Musikhjälpen-veckan och Musikhjälpen-puben: som vanligt ett mycket bra initiativ, puben 
drog mycket folk och allt genomfördes på ett mycket bra sätt. En rekordsumma drogs in 
till “stora” Musikhjälpen. 
 
Storstädningen: gick bra, enbart smågrejer kvar. 
 

      b)  Kickoff 2018  
Kickoff för engagerade medlemmar planeras till februari 2018. Monique kollar upp 
lämplig aktivitet. 

 
11 Information  
 
12 Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 
Ska försöka få till stånd ett möte med Agoradagen-ansvariga efter jul. 
 
12.2 Vice ordförande 
Inget att tillägga. 
 
12.3 Ekonomiansvarig 
Löpande bokföringsarbete. 
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            12.4 Pubmästare 
Har haft halvtidssamtal med mat- och barlag. Inköp av köksredskap planeras i början av 
vårterminen. Ska gå igenom rutiner gällande pub- och restaurangverksamhet grundligt 
efter jul. 

 
            12.5 Fastighetsansvarig 

Har varit på terminens sista HBK-möte. Ska gå igenom rutinerna på Borgen med 
samtliga representanter från samtliga föreningar i början av våren. 

 
            12.6 Marknadsföringsansvarig 

Ska skicka julfotot till övriga föreningar. 
 

12.7 IT-ansvarig 
Högtalare på dansgolvet ska sättas upp igen efter fönsterarbetet.  
 
12.8 Näringslivsansvarig 
Inget att tillägga. 
 
12.9 Utskottsansvarig 
Har bokat salar för sporterna inför våren. Vissa ändringar gällande träningstider kommer 
att ske. 

 
12.10 Stationschef 
Ska städa studion.  
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Bella Venegas Montero   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Lucas Persson Benjamin Holmqvist 
Justerare Justerare 
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