Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 28 maj 2018

KALLELSE
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 28 maj 2018 klockan 18:00
Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast den 28 maj 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
10 Diskussion
a) Utvärdering av Vårfestivalen och projektgruppen
b) Utvärdering av vårterminen
c) Utvärdering av verksamhetsåret
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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.

välja

Samuel Gelfgren till mötessekreterare.

03 Val av sekreterare
Mötet beslutar att

04 Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslutar att

välja

Josefine Elgquist och Lucas Persson till justerare.

05 Närvarande
NÄRVARO
Namn
Bella Venegas Montero
Samuel Gelfgren
Sara Wärlestedt
Amanda Nilensjö
Monique Feikes de Groot
Rebecca Närenfors
Benjamin Teir
Josefine Elgquist

Post
Ordförande
Vice ordförande
Pubmästare
Pubmästare
Näringslivsansvarig
Fastighetsansvarig
Utskottsansvarig
Stationschef
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Ekonomiansvarig
Marknadsföringsansvarig

Adjungerade
Anmäld frånvaro
Benjamin Holmqvist

IT-ansvarig

06 Beslut om adjungeringar
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
10 Diskussion
a) Utvärdering av Vårfestivalen och projektgruppen
Styrelsens uppfattning är att pong-turneringen var otroligt uppskattad, det var mycket
folk som deltog trots regnet. Mycket skönt att vi hade en projektgrupp i år, skönt för
styrelsen att inte behöva lägga ner lika mycket tid som förut. Tråkigt att det inte kom
lika mycket folk som det var beräknat, vilket mycket väl kan ha att göra med andra
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evenemang som låg väl nära i tiden (Lundakarnevalen, Champions League). Val av
artister och biljettpris bör också kunna ses över inför kommande år. Bra gjort av
projektgruppen att satsa på en foodtruck, vilket avlastade mycket potentiellt arbete för
pubmästarna. Val av arbetssysslor kunde ha prioriterats annorlunda (exempelvis lägga
mer fokus på att bli klara med stängsel och det övergripande festivalområdet än med
fotoväggen). Ett stort bartält var positivt. Inför kommande år är det otroligt viktigt att
alla som arbetar är med på vad som gäller vid städning direkt efter det att området
stänger, så att städningen kan gå så snabbt och smidigt som möjligt. Fanns vissa brister
i kommunikationen mellan projektgruppen, styrelsen och artisterna. I och med att
trycket inte var som beräknat så möjliggjordes att det fanns personal till att köra artister
till hotellet, vid beräknat tryck hade detta kanske inte kunnat möjliggöras. Alla som
arbetat under dagen och kvällen måste kunna hjälpa till med städningen dagen efter
(om man inte har en giltig anledning). Stor eloge till Sandra och projektgruppen som
orkat dra i det hela, även stort tack till övriga medlemmar och icke-medlemmar som
frivilligt hjälpte till under uppbyggnaden och städarbetet. Insynsskydd var jättebra.
Förslag finns på att vinkla scenen 90 grader, för att än mer minska insynen. Överlag
mycket bra genomfört av projektgruppen. Ansvarsfördelning måste tydliggöras i
framtiden. Ett förslag kan vara att erbjuda andra matalternativ i framtiden, exempelvis
hamburgare eller annat mer “festivaligt”.
b) Utvärdering av vårterminen
Januari: Homecoming och första Torsdagspuben var otroligt uppskattade, maxade
kvällar. Surf- och skidresorna var också mycket uppskattade, dock kan det vara ett
alternativ att inte lägga dessa resor under samma datum för att ge medlemmarna
möjlighet att åka på båda resorna. Infokvällen: bättre upplägg än i höstas, dock är
styrelsen av åsikten att en infokväll även under vårterminen är överflödig, i och med att
den inte lockande mer än ett fåtal. Aussie day-pub, godkänd kväll.
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Februari: Nutellapuben lockade tyvärr inte alls mycket folk. Kickoffen på Yoump med
de engagerade medlemmarna var kul, men denna bör med fördel läggas under
höstterminen (eventuellt även under vårterminen, om ett högt tryck kan säkerställas).
Stampus närvarade under MässING och Campus mot trakasserier, bör göras även i
framtiden. Gatsbysittningen var uppskattad, drog lagom mycket folk men inte
supermycket. Ett alternativ kan i framtiden vara att inte lägga några sittningar under
vårterminen, utan enbart fokusera på ett par stycken lördagsfester. Alla hjärtans
dag-pub, förhållandevis lyckad kväll. Valberedningsutbildning och workshop med
staden. Årsmötet utlystes. Stampus medverkade på MiH:s frukostklubb.
Mars: Saint Patrick’s Day, lyckad kväll. VÅGA-utbildning. Skidsittning, mycket mysig.
Genomgång av Borgen med Emelie och studentsamordnare från andra studentstäder.
Stampus medverkande i en workshop på #pixlapiren. Stampus jobbade på ING:s
vårtack. Likabehandlingspolicyn och krishanteringsplanen antogs.
April: Early bird-släpp till Vårfestivalen. Alumnipub: uppskattad kväll, vissa alumner
var dock kritiska till att den låg på en fredag. Årsmöte: genomfördes på ett bra sätt.
Valborg i Lund: bra stämning, kul att pong-bord fanns på plats. Dancehall-pub.
Maj: Alkoholpolicyn reviderades. Stampus medverkade på Springtime, denna
medverkan och detta samarbete bör fortlöpa i framtiden. En Stampusflagga
införskaffades i samband med detta evenemang. Cinco de Mayo-sittning, mycket
uppskattad. Helsingborg Live på Borgen. Idélådan färdigställdes.
Föreningsöverskridande våraktivitet med Agora och ING. Kickout i Skanör. Sista
restaurangen och sista puben. Personalsittning. Extrainsatt organisationsmöte.
Styrelseöverlämning. Tapputbildning med Helsingborgs Bryggeri.
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c) Utvärdering av verksamhetsåret
Det här borde vi ha gjort: Workshop i bararbete. Presenterat styrelsen på infokvällen.
Från start använda stängd gästlista till Torsdagspuben (i evenemanget på Facebook).
Det här har vi gjort: Sjukt bra personalsittningar. Utfört bra utbildningar. Skapat många
nya utskott. De medlemmar som valt att engagera sig har engagerat sig otroligt mycket.
11 Information
a) Storstädning
Storstädning av Borgen sker imorgon klockan 17:00. Alla styrelsemedlemmar ska hjälpa
till, om inte giltig anledning kan ges.
12 Postgenomgång
12.1 Ordförande
Hade besiktning av Furutorpsparken idag, den gick mycket bra - inga anmärkningar. Ska
på utvärderingsmöte med projektgruppen imorgon. Fortsatt överlämning med Anton.
12.2 Vice ordförande
U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 22): Sara och Samuel.
Ska färdigställa överlämningen med Sandra.
12.3 Ekonomiansvarig
Fortsatt bokföring, kommer pågå in i juni.
12.4 Pubmästare
Diskmedel beräknas komma på onsdag, så att diskmaskinen ska gå att använda igen.
Överlämning pågår. Sista alkoholbeställningen.
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12.5 Fastighetsansvarig
Har haft överlämning med Linn. Påminnelse om att blippar ska lämnas in senast 1 juni.
12.6 Marknadsföringsansvarig
Ska redigera bilder från personalsittningen och Vårfestivalen, detta sker i juni.
12.7 IT-ansvarig
Ej närvarande.
12.8 Näringslivsansvarig
Ska ha överlämning med Max.
12.9 Utskottsansvarig
Ska lämna in utskottsblippar på torsdag.
12.10 Stationschef
Stampus FM:s hemsida har blivit hackad, arbete för att lösa detta pågår.
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ÖVRIGT
13 Mötets avslutande
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

_______________________
Bella Venegas Montero
Mötesordförande

_____________________
Samuel Gelfgren
Mötessekreterare

_______________________
Josefine Elgquist
Justerare

_______________________
Lucas Persson
Justerare
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