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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:   
Den: 16 april 2018 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast den 16 april 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) Beer pong-bord Vårfestivalen 
10 Diskussion 

a) Datum för överlämning och kickout 
b) Överlämning 
c) Lundakarnevalen projektor 
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d) Undersökning bland Stampus medlemmar 
11 Information 

a) Sveriges studentsamordnardag 
b) Biljetter Vårbalen 
c) Utbildning i ansvarsfull servering  

12 Postgenomgång 
 
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 Sara Wärlestedt och Amanda Nilensjö till justerare.    
 
05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn Post 
Bella Venegas Montero Ordförande 
Samuel Gelfgren Vice ordförande 
Sara Wärlestedt Pubmästare  
Amanda Nilensjö Pubmästare 
Rebecca Närenfors   Fastighetsansvarig 
Benjamin Teir Utskottsansvarig 
Josefine Elgquist Stationschef 
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Yrsa Liljeroth Marknadsföringsansvarig 
Benjamin Holmqvist IT-ansvarig 
 
Adjungerade 
Anton Mathisson Utskottsassistent 
 
Anmäld frånvaro 
Monique Feikes de Groot Näringslivsansvarig 
Lucas Persson   Ekonomiansvarig 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
Mötet beslutar att välja in 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.   
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09 Beslut 
 

a) Beer pong-bord Vårfestivalen (se bilaga 1) 
 
Anton presenterar att Stampus/Vårfestivalen har ingått ett samarbete med Beerpongkungen, där 
vi erhåller 20 % rabatt på deras artiklar. Stampus har även fått ett erbjudande gällande att köpa tre 
beer pong-bord till priset av ett, till ett värde av 1 199 kronor. Mötet ställer sig positivt till detta. 
 
Styrelsen föreslås besluta att godkänna inköpet av tre beer pong-bord, till ett värde av 1 
199 kr. 
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna inköpet av tre beer pong-bord, till ett värde 
av 1 199 kr. 
 
10 Diskussion 
 

a) Datum för överlämning och kickout 
Datum för kickout är sedan tidigare satt till den 20-21 maj. Styrelsen sätter datum för 
överlämning till den 24 maj. 

 
b) Överlämning 

Bella presenterar styrelsepostbeskrivningarna som utformades under workshopen med 
Helsingborgs stad och som kommer utgöra underlag för kommande verksamhetsårs 
styrelsearbete. Mötet diskuterar dessa och gör ändringar/tillägg där så behövs.  

 
c) Lundakarnevalen projektor 

Benjamin H har blivit kontaktad av en Lundakarnevals-representant gällande uthyrning 
av vår projektor torsdag-måndag 17-21 maj. Mötet ställer sig positivt till detta och 
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bestämmer att Benjamin H ska lägga fram ett prisförslag för uthyrning av projektorn 
alternativt att Stampus kan få marknadsföra på plats under Lundakarnevalen. 

 
d) Undersökning bland Stampus medlemmar 

Anton presenterar förslaget att skicka ut en undersökning till Stampus medlemmar 
gällande deras erfarenheter av och åsikter om Stampus verksamhet. Undersökningen 
ska kunna skickas ut såväl till alla icke-aktiva medlemmar som alla medlemmar 
engagerade inom diverse utskott. Mötet ställer sig positivt till förslaget och 
föreslår att fyra personer totalt (två från sittande styrelse och två från nästkommande 
styrelse) utformar denna undersökning. 

 
11 Information 
 

a) Sveriges studentsamordnardag 
Emelie från Helsingborgs stad har bjudit in andra studentsamordnare från andra 
studentstäder runtom i landet till en studentsamordnardag på Borgen imorgon tisdag 
17/4. Samuel närvarar för att presentera verksamheten och ge en rundtur på Borgen. 

 
b) Biljetter Vårbalen 

Biljetter till Vårbalen har anlänt, Bella delar ut dessa till styrelsen. 
 

c) Utbildning i ansvarsfull servering 
Stampus har av tillståndsenheten blivit erbjuden en gratis utbildning i ansvarsfull 
servering. Utbildningen kommer ges vid två tillfällen, den 3 maj (heldag) och den 17 
maj (halvdag). Då styrelsen inom kort kliver av föreslås att enbart den 
nyinvalda styrelsen 18/19 och Vårfestivalen-gruppen deltar i utbildningen. 
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12 Postgenomgång 
 
12.1 Ordförande 
Vårfestivalen-möte imorgon. Sista förberedelserna inför årsmötet imorgon. 
 
12.2 Vice ordförande 
U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 16): Sara och Benjamin H. 
Studentsamordnardag med staden på Borgen imorgon. Vårfestivalen-möte imorgon. 
Sista förberedelserna inför årsmötet med Bella imorgon. HSF-möte på torsdag. 
  
12.3 Ekonomiansvarig 
Ej närvarande. 

 
            12.4 Pubmästare 

No MisSteaks sköter köket och BARaschlager sköter baren på torsdag. Har haft möte 
med Campus Vänner, frågor om stipendieutdelningen behandlades. 

 
            12.5 Fastighetsansvarig 

Har samtalat med HBK gällande en eventuell Stampusflagga och kommit fram till att en 
sådan inte kommer få användas alla dagar dygnet runt (i och med att Stampus inte står 
som ensam ägare av flaggstången), dock när Stampus anordnar event. Emelie Svahn ska 
fräscha upp anslagstavlan utanför Borgen. 
 

            12.6 Marknadsföringsansvarig 
Ska marknadsföra Cinco de Mayo. Ska tillsammans med Monique beställa pynt till 
personalfesten. Ska närvara i tältet under Springtime. 
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12.7 IT-ansvarig 
Administrativt arbete, allmänna uppdateringar av hemsidan. 
 
12.8 Näringslivsansvarig 
Ej närvarande. 

 
12.9 Utskottsansvarig 
Anton: Vårfestivalen-möte imorgon. 
Benjamin: Sista korpen-matcherna var nu i helgen, Stampus vann båda. Ska kolla över 
lekar och aktiviteter under Springtime. 
 
12.10 Stationschef 
Har varit i Kalmar med radion. 
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Bella Venegas Montero   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Sara Wärlestedt Amanda Nilensjö 
Justerare Justerare 
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20180416 
Anton Mathisson 
Utskottsassistent 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att nuvarande uppsättning beer pong-bord skulle behöva utökas. I och 
med samarbetet med Beerpongkungen har föreningen fått ett klart fördelaktigt erbjudande 
gällande tre beer pong-bord, som skulle kunna användas under såväl Vårfestivalen som 
kommande evenemang i framtiden. 
 
Förslag på beslut är att köpa in tre nya beer pong-bord, till ett värde av 1 199 kr. 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna inköpet av beer pong-borden, till värdet 1 199 kr. 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson 
Utskottsassistent 
Stampus 
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