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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 13 november, klockan 17:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 13 november , klockan 16.00. 
 
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 (5 min) 
9. Beslut 
10. Information 

a. Alla mot cancer (3 min) 
b. Projekt X (5 min)  
c. Manusgasque (3 min)  

11. Diskussion 
a. Stampus FMs lokaler (10 min) 
b. Juleventen (5-10 min) 
c. Pong-utskottet (3 min) 
d. Helsingborg Live (3 min) 
e. Event med Wayne ́s Coffee (3 min) 
f. Operativt arbete vs Styrelsearbete (5-10 min) 
g. Borgen 2.0 (10 min) 

12. Postgenomgång (5 min) 
ÖVRIGT  

13. Mötets avslutande  
Beräknad tid: 70 min 
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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 Victor Lindroth och Malin Andersson 
 

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

6. Adjungerande  
 

7. Fastställande av dagordningen  
Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående protokoll 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
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9. Beslut  
-  
10. Information 

a. Alla mot cancer (3 min) 
Vi ska baka morotskaka och kärleksmums med rosa och blå frosting.  
Baka den 20/11 ska Anna, Victor, Christof, Carin och Jesper  
På plats den 21/11 ska vara Malin, Max Josefine och Andreas.   
På måndag den 19/11 ska Max på möte för att förbereda  
 

b. Projekt X (5 min)  
Vi har mejlat alla medlemmar om projektet och ansökan är öppen.  
Områdena som projektet kommer fokusera på är:  

1. Studentlund  
2. Stadga och struktur 
3. Layout och design 
4. Operativ verksamhet 

 
Första mötet är 21/11 kl:18.00  
 

c. Manusgasque (3 min)  
Spexet har manusgasque har event den 17/11 och vill att en från Stampus ska arbeta i baren.  
De har ingen serveringsansvarig.  
Pubmästarna ska boka ett möte med den som ska bli serveringsansvarig för kvällen.  
 

11. Diskussion 
a. Stampus FMs lokaler (10 min) 

En entreprenör har ideér om Stampus FMs lokaler, att utveckla dem mer radio-mässigt och 
mediainspirerat med stöd från visionsfonden. Fördel med detta är att vi kan ta in hyra med en mer 
utvecklad studio.  
Nackdel är att vi är låsta. Vad som är viktigt då är att sätta tider för Stampus FM.  
HBK säger att så länge en separat dörr finns så de inte behöver en tagg så är de okej med det.  
Lokalerna är till för studenterna och om de ska göras om så ska det vara för studenterna.  
 

b. Juleventen (5-10 min) 
Adventsbrunch 2/12 - först till kvarn 
Tid: 12-15 
Pris: 69 kr  
 
Julsittning 6/12 -  Buffén på dansgolvet och borden i sittningssalen  
Säljdatum startar den 22/11 på U2, därefter den 27e och 28e på borgen 29e på U2 och kvällen på Borgen.   
Pris: 99 kr  
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c. Pong-utskottet (3 min) 

De vill ha ett vanligt utskott och träna varje vecka på borgen.  
De vill ha en stor pongturnering med 16 lag, och marknadsföra detta på U2.   
Hela styrelsen är uppbokad den dagen och dagen efter ska Musikhjälpen ha liknande event för att samla in 
pengar.  
 
De får träna varje dag och turneringar två gånger per termin.  
Anton ska höra om ett samarbete med Musikhjälpen.  
Stampus kan dela eventet på Facebook men kommer inte att skapa det själv.  
 

d. Helsingborg Live (3 min) 
Sker den 4/12 kl:15-21 och styrelsen ska arbeta.  
Vi kommer inte att marknadsföra detta då det inte är kopplat till Stampus.  
 

e. Event med Wayne ́́s Coffee (3 min) 
Stampus medlemmar har från och med 14/11 20% rabatt på alla tre cafeér. Vi kommer att få erbjudande 
som endast är för medlemmarna.  
 
After school på Järnvägsgatan 11 med rabatterade priser i baren. De har licens så de får servera alkohol.  
Detta ska vi genomföra i vår.  
 

f. Operativt arbete vs Styrelsearbete (5-10 min) 
Alla styrelseledamöter ska tänka på vad som måste tas upp på styrelsemöten och vad som kan tas med en 
enskild post.  
 

g. Borgen 2.0 (10 min) 
I driven finns ett dokument kallar Borgen 2.0 där vi listar saker som vi vill förbättra på borgen.  
Vi väntar än på pengarna från Helsingborg stad.  
 

12. Postgenomgång (5 min) 
a. Marknadsföringsansvarig 

Rutinarbete, uppdatera adventsbrunchen och julbordet. Skriva upp nya samarbetet med Waynes.  
 

b. Fastighetsansvarig 
Väntar på återkoppling från Jenny. Har många bokningar som kontrakt ska ordnas för. Spexet har 
bokning på lördag. U2 på torsdag. Kommer sent till nästa möte.  
 

c. Utskottsansvarig 
Förbereda bokningar för hallar för våren. Kolla med ledare när de vill spela.  
 

d. Pubmästare, restaurang 




