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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 3 oktober 2017 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast den 2 oktober klockan 18:00 
 
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) Bodypump-utskott  
b) Sponsring till cup, fotbollsutskottet 

10 Diskussion 
a) Utvärdering A-cert 

 

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



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Styrelsen Tisdagen den 3 oktober 2017 

 
 

b) Cardan takeover 
c) Nomineringar till valberedningen  
d) Oktoberfest 
e) Personalkickoff 
f) Husband 
g) Inköp av stereo  
h) Nytt cidersortiment 
i) Träff med tillståndsenheten 

11 Information  
a) Campus Vänner stipendieutdelning  
b) Campus Vänner HBGtalks 

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 Rebecca Närenfors och Oscar Bohlin Andersson till justerare. 
 
05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn Post 
Bella Venegas Montero Ordförande 
Samuel Gelfgren Vice ordförande 
Amanda Nilensjö Pubmästare  
Sara Wärlestedt Pubmästare 
Monique Feikes de Groot Näringslivsansvarig 
Rebecca Närenfors   Fastighetsansvarig 
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Benjamin Teir Utskottsansvarig 
Josefine Elgquist Stationschef 
Lucas Persson   Ekonomiansvarig 
Yrsa Liljeroth Marknadsföringsansvarig 
Benjamin Holmqvist IT-ansvarig 
 
Adjungerade 
Oscar Bohlin Andersson Marknadsföringsassistent 
 
Anmäld frånvaro 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
Mötet beslutar att välja in Oscar Bohlin Andersson 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) Bodypump-utskott (se bilaga 1) 
Förslag finnes på att starta ett bodypump-utskott som kör i sittningssalen på 

  tisdagar precis innan Lindy hop-gänget drar igång. 
 

Styrelsen föreslås besluta att  starta ett bodypump-utskott med prövotid på fyra (4) 
tillfällen. 
Bifalles. Styrelsen beslutar att starta ett bodypump-utskott med prövotid på fyra (4) 
tillfällen. 
 

b) Sponsring till cup, fotbollsutskottet (se bilaga 2) 
Filip Otterdahl från fotbollsutskottet har efterfrågat sponsring till en fotbollscup. 
Sponsringen innebär att Stampus står för medlemsavgiften för att samtliga spelare 
(ca 10-12 personer) ska kunna medverka på cupen. Laget står själv för transport- 
och anmälningskostnad.  

 
Styrelsen föreslås besluta att sponsra fotbollsutskottet med 2 000 kr inför cupen ifråga. 
Bifalles. Styrelsen beslutar att sponsra fotbollsutskottet med 2 000 kr inför cupen 
ifråga. 
 
10 Diskussion 
 

a) Utvärdering A-cert 
Mötet tyckte att A-certen var lärorik, trots visst strul med lokalbokningen. 
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b) Cardan takeover 
Tre bartenders från Le Cardinal kommer att hjälpa till i baren under denna veckas 
Torsdagspub den 5/10.  

 
c) Nomineringar till valberedningen  

Styrelsen ska tillhandahålla sittande valberedning med nomineringar till 
kommande valberedning. Detta ska helst vara genomfört innan veckans slut.  

 
d) Oktoberfest 

Oktoberfest anordnas lördagen den 14/9. Eventutskottet ska sitta på U2 och sälja 
biljetter, exakt vilka dagar det rör sig om är ännu inte bestämt (förslagsvis torsdag 
5/10, fredag 6/10 och måndag 9/10). Preliminärt antal biljetter som finns till 
försäljning: 90 stycken (inklusive biljetter till folk som jobbar under kvällen, 
eventledare osv). Medlemmar får köpa till högst två polare. Vid fall att det är 
oerhört högt tryck kan eventuellt extra biljetter säljas. 

 
e) Personalkickoff 

Personalkickoff är bokad till 25 oktober. Bowling är förstahandsvalet, Monique 
ska kolla närmare på priser imorgon. 

 
f) Husband 

Marcus Svensson har skickat in information om att det nu är möjligt för folk att 
söka till husbandet. Stampus hjälper till med marknadsföringen angående 
rekrytering till husbandet. Exakt datum för rekryteringskväll bestäms senare. 
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g) Inköp av stereo  
Ett inköp av högtalare/stereo för användning under exempelvis dans, Valborg 
och liknande planeras.  

 
h) Nytt cidersortiment 

En ny cider, Briska fläder, finns nu i sortimentet.  
 

i) Träff med tillståndsenheten 
En träff med tillståndsenheten bör komma till stånd. Styrelsen ska besluta om ett 
datum som passar, förslagsvis någon gång under slutet av oktober.  

 
11 Information  
 

a) Campus Vänner stipendieutdelning  
Campus Vänners stipendieutdelning sker onsdag 15 november klockan 16:30-20:00. Så 
många som möjligt ur styrelsen bör gå, sista dag för anmälan är söndag 8 oktober.  

 
b) Campus Vänner HBGtalks 

Är en nätverksmässa som anordnas onsdag 11/10, och syftar till att möjliggöra för 
studenter att presentera sig själva för näringslivet. HBGtalks söker folk som kan jobba 
under mässan. 
 

12 Postgenomgång 
 
12.1 Ordförande 
Var tillsammans med Amanda på ledarskapslunch på Mindpark. Saker som togs upp 
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handlade om gruppdynamik och hur arbete bör fortgå i en styrelse. I övrigt är det viktigt 
att tänka på att personliga grejer, om de är möjliga att ta upp, kan öka förståelsen bland 
andra i gruppen vilket allt som allt stärker oss som enhet. Har möte med en medlem, 
erinran ska utdelas för överträdelse. HSF-kickoff till helgen.  
 
12.2 Vice ordförande 
U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 40): fika (Benjamin T och Benjamin H), U2 (Benjamin 
T och Benjamin H, alternativt Yrsa). 
Ska tillsammans med Monique på squash-session med Helsingborgs Racketklubb på 
fredag. Ska marknadsföra deras prova på-kväll onsdag 11/10 på Facebook och Instagram 
under veckan. 
 
12.3 Ekonomiansvarig 
Löpande bokföringsarbete i vanlig ordning. 
 

            12.4 Pubmästare 
Förra veckans Torsdagsrestaurang: maten sålde bra. Torsdagspuben: inte alltför mycket 

  folk, men ändå en godkänd kväll. 
 
             12.5 Fastighetsansvarig 

Fjärrkontrollen fungerar igen. Viktigt att skriva både namn och förening när man skriver 
in sig på whiteboarden i entrén. 
 

            12.6 Marknadsföringsansvarig 
Fotoutskottet har sitt första möte imorgon. Marknadsföringen på Facebook-sidan har 
fungerat mycket bra, responsen har varit klart tillfredsställande. 
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12.7 IT-ansvarig 
Har lämnat in det nya mixerbordet hos Highway, bör vara tillbaka om två veckor. 
Decibelmätaren har testats, den verkar fungera men tycks ange lite för höga ljudnivåer. 
Hemsidan har uppdaterats. 
 
12.8 Näringslivsansvarig 
Har fått intresse från en person som är intresserad av att vara näringslivsassistent. Pennor 
är på ingång. Bokning av kickoff (bowling) ska göras.  
 
12.9 Utskottsansvarig 
Ska fortsätta samtalen med eventutskottet gällande allt som rör rutiner vid 
biljettförsäljning. 

 
12.10 Stationschef 
Musikhjälpen-möte imorgon. Nästa radiomöte är 24 oktober.  
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Bella Venegas Montero   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Rebecca Närenfors Oscar Bohlin Andersson 
Justerare Justerare 
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20171003 
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att det från medlemshåll finns intresse för att starta ett bodypump-utskott.  
 
Förslag på beslut är att starta ett bodypump-utskott, med prövotid på fyra (4) tillfällen. 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna uppstartandet av bodypump-utskottet, med prövotid på fyra (4) tillfällen. 
 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
Stampus 
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Bilaga 2 
 
Till styrelsen  
 
 
20171003 
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att fotbollsutskottet har efterfrågat sponsring för att medverka under 
Futsal-SM i Göteborg 18-19 november 2017. Medverkan synliggör Stampus IF:s existens, vilket 
således även kan gynna Stampus som förening.   
 
Förslag på beslut är att sponsra fotbollsutskottet med 2 000 kr inför cupen ifråga. 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna sponsringen av fotbollsutskottets cupmedverkan, till värdet 2 000 kr. 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Benjamin Teir 
Utskottsansvarig 
Stampus 
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