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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:   
Den: 3 september 2018 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast den 3 september 2018 klockan 15:00 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson 
Ordförande Stampus 
 
DAGORDNING 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1.       Mötets öppnande 

2.       Val av mötesordförande 

3.       Val av sekreterare 

4.       Val av justerare, tillika rösträknare 

5.       Närvarande 

6.       Adjungerade 

7.       Fastställande av dagordning 

  

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.       Föregående mötesprotokoll 

9.       Beslut 

a.       Val av Vice Ordförande 

b.       Val av ekonomiassistent 

c.       Val av IT-assistent 

d.       Val av pubmästarassistenter 

e.       Val av utskottsordförande 

f.        Inköp av styrelsematerial 

g.       Beställningar till Avstampet 
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10.   Diskussion 

a.       Avstampet 

b.       Höstevent 

c.       Stampus FM 

d.       Stampus IF 

e.       Kommunikation inom styrelsen 

f.       Serveringsutbildning mat- och barlag 

g.      Kickoff 

h.      Infokväll 

i.       Sittningschema U2 

j.       Utbildningar 

11.   Information 

a.       Helsingborgen 

b.       Hantering av medlemsuppgifter 

c.       Personal till ING-eftersläpp 

d.       Företagsmässa Agora 

e.       Budget 

f.        Marknadsföring 

g.       Helsingborg Connects 

h.       Helsingborg live 

f.     Fika  

12.   Postgenomgång 

ÖVRIGT 

13.   Mötets avslutande 
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MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande Anton Mathisson förklarar mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Anton Mathisson  till mötesordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare.  
 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja  Linn Eriksson och Malin Andersson  
 

5. Närvarande 
Namn Post 
Anton Mathisson Ordförande 
Malin Andersson Marknadsföringsansvarig 
Anna Nordlund Stationschef 
Jesper Olsson Pubmästare 
Andreas Ivarsson IT-ansvarig 
Christof Gasser Utskottsansvarig 
Carin Hellberg Pubmästare 
Josefine Wennerholm Ekonomiansvarig 
Linn Eriksson Fastighetsansvarig 
 
Icke närvarande 
Vakant Vice Ordförande 
 

 
6. Adjungerade 

 
 

7. Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
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ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT  
 
8. Föregående mötesprotokoll 
Existerar ej.  
 
9. Beslut 

a) Val av Vice Ordförande (se bilaga 1) 
 Anna blev invald som stationschef under extrainsatta organisationsmötet 14/5-18 och anses 
därför lämplig för styrelsearbete och har därmed tilltagit del av styrelsens överlämning. Anna är 
strukturerad, noggrann och utåtriktad vilka är goda egenskaper hos en vice ordförande.  
 
Styrelsen föreslås besluta att välja in Anna Nordlund som vice ordförande.  
Bifalles. Styrelsen beslutar att välja in Anna Nordlund som vice ordförande.  
 

b) Val av ekonomiassistent (se bilaga 2) 
Matilda Nilsson har skickat in en kandidatur. Hon är organiserad, strukturerad och 
samarbetsvillig. Hon har tidigare erfarenheter med ekonomi, samarbete med Ekonomiansvarig 
och arbete inom Stampus bar.  
 
Styrelsen föreslås besluta att välja Matilda Nilsson som ekonomiassistent för Stampus 
verksamhetsår 18/19 
Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Matilda Nilsson som ekonomiassistent för 
Stampus verksamhetsår 18/19 

 
c) Val av IT-assistent (se bilaga 3) 

Viktor By har skickat in en kandidatur. Han har erfarenheter inom it och webbsidor. Andreas 
motiverar valet då han sett Viktors kunskap inom IT.  
 
Styrelsen föreslås besluta att välja Viktor By som IT-assistent för Stampus verksamhetsår 
18/19 
Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Viktor By som IT-assistent för Stampus 
verksamhetsår 18/19 
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d) Val av pubmästarassistenter 
Mötet beslutar att välja sätta posterna vakant tills vidare.  

 
e) Val av utskottsordförande (se bilaga 4) 

Gabriel Johansson har skickat in kandidatur som utskottsordförande för volleyboll 
Linnea Gustafsson har skickat in kandidatur som utskottsordförande för löpning  
Denise Jernström har skickat in kandidatur som utskottsordförande för eventutskottet 
Peter Hågård, Andreas Ivarsson och Filip Nordström har skickat in kandidatur som 
utskottsordförande för skidutskottet.  
Linus Svensson och Oscar Bohlin Andersson har skickat in kandidatur som utskottsordförande 
för surfutskottet.  
 
Styrelsen föreslås besluta att välja Gabriel Johansson, Linnea Gustafsson, Denise Jernström, 
Peter Hågård, Andreas Ivarsson, Filip Nordström, Linus Svensson och Oscar Bohlin Andersson 
som utskottsordförande för Stampus verksamhetsår 18/19 
Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Gabriel Johansson, Linnea Gustafsson, Denise 
Jernström, Peter Hågård, Andreas Ivarsson, Filip Nordström, Linus Svensson och Oscar 
Bohlin Andersson som utskottsordförande för Stampus verksamhetsår 18/19 

 
f) Inköp av styrelsematerial (se bilaga 5) 

Nya styrelsekläder beställs för styrelsen där alla får 1 t-shirt, 1 piké och 1 hoodie.  
Fika köps in till första styrelsemöte för 194,47 sek.  
 
Styrelsen föreslås besluta att godkänna inköp av styrelsematerial för 11 679 sek och 194,47 sek 
för Stampus verksamhetsår 18/19.  
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna inköp av styrelsematerial 11679 sek och 194,47 
sek för Stampus verksamhetsår 18/19.  

 
g) Beställningar till Avstampet (se bilaga 6) 

Mötet beslutar att godkänna beställningarna från Highway, Fest & tält och Lambertsson.  
Styrelsen föreslås besluta att  godkänna fakturor från Highway, Fest & tält och Lambertsson på 
16 025 sek, 44 604 sek och 36 961 sek.  
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna fakturor från Highway, Fest & tält och 
Lambertsson på 16 025 sek, 44 604 sek och 36 961 sek.  
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10. Diskussion 

a) Avstampet 
Christoff har samtalat med internationella studenter  som önskar mer aktiviteter på 
pre-avstampet förutom pingpongbord, fotbollsbord och biljardbord jämfört med Öppet Hus 
den 26/8-18.  
Fler studenter kommer attenda pre-avstampet den 2/9-18 än tidigare sagda Öppet Hus. Beslut 
togs att vi ska mer anpassa oss efter situationen och stämningen. Finns det utrymme för 
dansgolv kan detta startas.  

 
b) Höstevent 

I. Oktoberfest ska ske den 13/10-18 och Halloweenfest ska ske den 3/11-18. Dessa event 
ska marknadsföras av Malin snarast.  

II. Diskussion fördes om att hålla en “hur man går på sittning-sittning”. Den 4/10-18 
prelbokas, Josefine och Anton kontaktar ING och Agora för samarbete.  

III. Max påminner att den 27/9-18 är det Tematorsdag på U2 och anmälan om deltagande 
ska skickas in.  

IV. 20/9 -18 är det första torsdagspuben.  
V. 27/9-18 är det första torsdagsrestaurangen.  

VI. Diskussion fördes om eventuellt hålla en Julsittning. Det var uppskattat för två år sedan 
men lockade få. Den 6/12-18 prelbokas.  

VII. Anton gav som förslag att hålla ett “musikhjälpen-event” på borgen den 14/12-18 med 
inbjuden artist för att starta insamlingen. Musikhjälpen sker den 10/12-16/10 

VIII. Höstmöte ska ske den 23/10-18 kl:18.00.  
 

c) Stampus FM 
Posten är vakant men det är inget större problem då det är ett utskott och inte styrelsepost.  
Inför nästa möte bör beslut tas om ansökan för Stationschef och/eller projektledare för 
Musikhjälpen. Alla ska höra med intressenter.  

 
d) Stampus IF 

Helst ska allt vara bestämt och klart innan infomöte. Christoff har bokat tillräckligt med hallar 
för alla sporterna med startdatum tidigast den 17/9-18. Christoff ska meddela Malin när allt är 
klart för att marknadsföras.  

 
e) Kommunikation inom styrelsen 
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Josefine tog upp vikten av att veta vilka ansvarsområden posterna har för en enklare 
styrelsearbete. Beslut tas att ta upp detta ämne på framtida möten.  

 
f) Serveringsutbildning mat- och barlag 

Charlotte på tillståndsenheten ska kontaktas och sal på campus ska bokas för A-certifikat för 
personal. Detta för att få en tydligare bild över arbetet inom bar och restaurang.  
Max undrar över betydelsen med utbildningarna. Tidigare år gick ingen utbildning men alla skrev 
prov, vilket är inte hur det ska gå till. Ordförande och PBI ska gå utbildning och hälften bör klara 
provet. Till nästa år ska fem styrelsemedlemmar gå utbildningen. Detta bör vara gjort innan nästa 
barlagspub men efter infokvällen. Anton återkommer med information.  

 
g) Kickoff 

Vi planerar en kick-off för styrelsen utan assistenter. Plats är prelbokat och Josefine har kollat 
upp budgeten för styrelseaktivitet.  

 
h) Infokväll 

Sker den 25/9-18.  
Christof har en idé att spela sport i furutorpsparken och sittningssalen. Han har även idé att mat 
ska lagas i restaurangen för att locka matlag. Anton har en idé om att ha en rundtur på borgen.  
Stationer ska ställas upp på borgen och en tipsrunda ska göras. Linn gav förslag om att varje 
halvtimme så startar en station en presentation för att enklare ge information till studenterna.  
Mat ska serveras mellan fast tid, med start kl:17.30, och det är först till kvarn som gäller.  
En station ska sälja medlemskap där information om Stampus ges ut.  

 
i) Sittningschema U2 

Sittningschema har skickats till styrelsen och godkänts.  
 

j) Utbildningar  
Anton föreslår att alla genomför en brandskyddsutbildning och krishanteringsutbildning. Linn 
föreslår att när en medlem får en tagg så ska de få en genomgång om brandsäkerhet. Vill en 
medlem ha en utbildning kontakta Anton.  
 
11. Information 

a) Helsingborgen 
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I. Vi får göra hål i väggarna för att sätta upp tavlor och dylikt. Ska vi måla så ska 
fastighetsförvaltningen godkänna beslutet. Sprayfärg får ej användas. Linn föreslog att 
prata med Helsingborgs stad då de har duktiga målare.  

II. HBK ska kontaktas för bidrag för gardiner och inredning.  
III. Max har som förslag om att sätta upp tavlor som förklarar biljardregler.  
IV. Linn har bjudit med hela styrelsen i helsingborgens facebookgrupp där 

kontaktinformation finns för nödsituationer. Vill en medlem ha genomgång om larm så 
kontakta Linn.  

V. Linn påminner att vi ska skriva upp oss på tavlan när vi kommer och sudda ut oss när vi 
går. 

VI. Viktigt är att kolla fönsterna innan vi larmar.  
VII. Ser vi en dörr vars lås blinkar rött så kontakta Linn omedelbart.  

VIII. Parkeringstillstånd får endast användas vid styrelsearbete.  
 

b) Hantering av medlemsuppgifter 
Rutiner av personbehandling  
Dataskyddspolicy är strax klar och ska läggas upp på hemsidan.  
Max undrar hur vi ska förenkla processen vid skapande av medlemskap. Ett förslag är att vi 
hänvisar medlemmarna till hemsidan eller att vi visar rutinerna i kön. Beslut tas att vi skriver ut 
och visar vid skapande av medlemskap och information om detta ska ges ut via sociala medier.  

 
c) Personal till ING-eftersläpp 

ING behöver hjälp till deras eftersläpp för avslutningsgalan den 22/9-18. Christof, Josefine och 
Anna kan. Linn kan möjligtvis.  
Anton ska fråga ING om de kan få mer hjälp från Agora.  

 
d) Företagsmässa Agora 

 Sker den 12/9-18 kl: 10-15 på U2. Fyra personer behövs i taget.  
Christoff kan kl:12.00-13.00 
Carin, Anton, Malin, Jesper och Anna kan kl:10.00-13.00 
Linn kan kl:12-30-15.00 
Tider ska kollas igen vid närmare datum.  

 
e) Budget 

I. Föregående år gick vi back, i år har vi dock färre utgifter inom Stampus IF.  
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II. Josefine tar upp frågan om att återinföra brunch på antingen söndagar, csn-dagar eller en 
gång i månaden. Beslut tas att varje barlag får en budget på 500 sek.  

III. I år sker tandemfestivalen där Josefine räknar med ingen vinst. Anton ger som förslag att 
sätta en tandemgeneral.  
 

f) Marknadsföring 
I. Malin behöver rätt information om alla uppdrag och event i god tid. Vill resterande 

styrelse göra marknadsföring själva så har Malin skapat en marknadsföringsmapp i Drive 
där ett dokument kallat “riktlinjer för merch” som ska följas.  

II. Anton har skapat en ny drive för att strukturera upp alla delade dokument och 
information. All styrelsearbete ska tas bort från privata Drive.  
 

g) Helsingborg Connect 
Är ett event med Campus Vänner tillsammand med Agora och ING 3/10-18 kl:17.00-19.30. 
Campus vänner är en förening som har som mål att engagera studenter mer i näringslivet.  En 
panel är konferencierer som för vidare ordet till föreningar som delar erfarenheter och håller 
diskussion. Ordförande och ett fåtal från styrelsen ska närvara.  
18/9-18 ska Malin marknadsföra eventet. Mat erbjuds till de 100 första och eventet tar emot 
cirka 159 personer.  
Christof, Josefine, Andreas och Max hjälper till. Anton kommer till kl:17.00.  

 
h) Helsingborg live 

Är ett event som Helsingborg stad driver den 4/12-18 på Borgen kl:15.00-21-00. Diskussion 
hölls om prissättning som ska kollas upp. Personal får betalt.  
Anton, Malin, Max och Linn kan delta.  
 

i) Fika 
Till organisationsmötet ger den nyvalda styrelsen i uppdrag att   Säkerställa att det i varje 
styrelse- och utskottsprotokoll redovisas kostnaderna för planerade och genomförda aktiviteter 
och inköp. Inköp för fika för detta styrelsemöte blev 194,47kr.  
   

 
12. Postgenomgång  

a) Marknadsföringsansvarig 
Ska skapa event för halloweenfest, oktoberfest, infokväll och höstmöte.  
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b) Näringslivsansvarig  
Ska skriva kontrakt med VED och se över pyntlagret.  
 

c) Pubmästare Bar 
Ska ha möte med ölbryggeriet.  

d) Utskottsansvarig  
Hålla möte med utskottsledare och rekrytera flera  
 

e) Pubmästare Mat 
Beställa mat och svara på ansökningsmejl. Ska lära sig upplägget i köket och kontakta Charlotte 
på tillståndsenheten.  
 

f) Fastighetsansvarig 
Ska skapa ordning i helsingborgsgruppen på facebook och kolla upp behörighet till denna. Skapa 
dokument om brandskydd och samtala med föregående fastighetsansvarig.  
Har skapat städschema för borgen som ska delas, Stampus har vecka 43.  
 

g) Ekonomiansvarig 
Fortsätter upplärningen med föregående ekonomiansvarig.  
 

h) IT-ansvarig 
Uppdatera hemsidan med bilder och information. Lägga in protokoll på måndag. Ska kolla upp 
om det är möjligt att strukturera rabattlistan på hemsidan enligt bokstavsordning.  
 

i) Vice Ordförande 
Ska testa köp via Sponsorhuset. Ta kontakt med tryckeriet om styrelsekläder. Kolla igenom 
material från föregående Vice Ordförande.  

 
j) Ordförande 

Kolla schema för avstampet och övrig information gällande festivalen. Kontakta Helsingborg 
stad för utbildningarna. Ska skicka ut kallelse för höstmöte  
 
 
 
 
 



STAMPUS

2g
0t

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

övnrct
13. Mötets avslutande

Sammanträdesdatum
Måndagen den 3 september 2018

förlrJarar mötet avslutat.

A.nton IVlathisson

Nfötesordförande
Anna Nordlund
N{ötessekretera;re

/"^,Í;Vr',--
À4alin Andersson

Justerare

Linn Eriksson

Justerare



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Styrelsen Måndagen den 3 september 2018 
 

Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20180903 
Anton Mathisson 
Ordförande  
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att invald vice ordförande Sandra Uhde valde att avsäga sig sin post. 
Ordförande anser att posten är av stor betydelse och bör tillsättas snarast.  
Enligt stadga §9:3 är det styrelsen uppgift att förrätta ett fyllnadsval och genom hänvisning till §12:1 
tolkar ordförande att posten kan fyllas vid ordinarie styrelsemöte fram tills årsmötet beslutat om 
saken.  
 
 
Förslag på beslut är att välja Anna Nordlund som vice ordförande. Anna blev invald som 
stationschef under extrainsatta organisationsmötet 14/5-18 och anses därför lämplig för 
styrelsearbete och har därmed tilltagit del av styrelsens överlämning. Anna är strukturerad, noggrann 
och utåtriktad vilka är goda egenskaper hos en vice ordförande.  
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna Anna Nordlund som vice ordförande  
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson 
Ordförande  
Stampus 
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Bilaga 2 
 
Till styrelsen  
 
 
20180903 
Josefine Wennerholm 
Ekonomiansvarig 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är posten som ekonomiansvarig kräver mycket och noggrant arbete. 
Ekonomiassistent skulle då kunna avlasta arbetet avsevärt.  
 
 
Förslag på beslut är att välja Matilda Nilsson som ekonomiassistent. Hon är organiserad, 
strukturerad och samarbetsvillig. Hon har tidigare erfarenheter med ekonomi, samarbete med 
ekonomiansvarig och arbete inom Stampus bar.  
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna Matilda Nilsson som ekonomiassistent.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Josefine Wennerholm 
Ekonomiansvarig  
Stampus 
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Bilaga 3 
 
Till styrelsen  
 
 
20180903 
Andreas Ivarsson 
IT-ansvarig 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att IT-ansvarig önskar assistent för bredare kompetens och kunskap inom 
området för att utveckla föreningens digitala plattform.  
 
Förslag på beslut är att välja Viktor By som IT-assistent. Han har erfarenheter inom it och 
webbsidor.  
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna Viktor By som IT-assistent.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Andreas Ivarsson 
IT-ansvarig 
Stampus 
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Bilaga 4 
 
Till styrelsen  
 
 
20180903 
Christof Gaser 
Utskottsansvarig  
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är ju fler utskott desto mer arbete för utskottsansvarig. För att underlätta arbetet 
ansvarar varje utskottsordförande för respektive utskott som svarar till utskottsansvarig.  
 
Förslag på beslut är att sätta  
Gabriel Johansson som utskottsordförande för volleyboll 
Linnea Gustafsson som utskottsordförande för löpning  
Denise Jernström som utskottsordförande för eventutskottet 
Peter Hågård, Andreas Ivarsson och Filip Nordström som utskottsordförande för skidutskottet 
Linus Svensson och Oscar Bohlin Andersson som utskottsordförande för surfutskottet 
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna Gabriel Johansson, Linnea Gustafsson, Denise Jernström, Peter Hågård, Andreas 
Ivarsson, Filip Nordström, Linus Svensson och Oscar Bohlin Andersson som utskottsordförande 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Christof Gasser 
Utskottsansvarig  
Stampus 
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Bilaga 5 
 
Till styrelsen  
 
 
20180903 
Max Persson 
Näringslivsansvarig 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är för att på bästa sätt representera Stampus får varje styrelsemedlem egna 
liknande kläder som är synliga för andra studenter och fungerar även som marknadsföring.  
 
Förslag på beslut är att godkänna beställningen av nya styrelsekläder för 11 679 sek till styrelsen där 
alla får 1 t-shirt, 1 piké och 1 hoodie.  
 
Styrelsen föreslås besluta  
 
att godkänna inköp av styrelsematerial för 11 679 sek.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Max Persson 
Näringslivsansvarig  
Stampus 
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Bilaga 6 
 
Till styrelsen  
 
20180903 
Josefine Wennerholm 
Ekonomiansvarig 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är genom tidigare samarbete mellan Stampus och Highway, Fest & Tält och 
Lambertsson 
 
Förslag på beslut är att acceptera offerterna från Highway, Fest och Tält och Lambertsson.  
 
Styrelsen föreslås besluta  
 
att godkänna offerterna på 16 025 sek, 44 604 sek respektive 36 961 sek. 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Josefine Wennerholm 
Ekonomiansvarig  
Stampus 
 


