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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 19 november, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 19 november , 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 (5 min) 
9. Beslut 
10. Information 

a. Kommande styrelsemöten (3 min) 
b. Alla mot cancer (3 min) 
c. INGs eftersläpp (5 min) 

11. Diskussion 
a. ResQ (5-10 min) 
b. Klubben (5-10 min) 
c. Musikhjälpen (5-10 min) 
d. Personalsittning (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 Max Persson 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 
Victor Lindroth Stationschef 
Linn Eriksson Fastighetsansvarig Ankom: 18:55 
 
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. Kommande styrelsemöten (3 min) 

i. Sista mötet för terminen är 17/12 kl:18.00.  
ii. För vårterminen kommer första mötet att ske den 14/1 kl:18.00  

 
b. Alla mot cancer (3 min) 

Träffas 09.00 för förberedelse 
Bakning sker kvällen innan  
Klädkod: vit piké   
 

c. INGs eftersläpp (5 min) 
Sker den 24/11 kl:20.30-03.00 
Kan man inte jobba så ska man hitta en ersättare.  
 

11. Diskussion 
a. ResQ (5-10 min) 

ResQ är ett företag som vill samarbeta med oss. Deras syfte är att minska matsvinnet så personer kan 
köpa mat via deras app från restauranger som har överbliven mat.  
75% till oss 25% ResQ med 100% provision.  
ResQ kommer höra av sig nästa vecka för mer information 
Hädanefter kommer överbliven mat att säljas via appen och inte ges ut gratis.  
 

b. Klubben (5-10 min) 
Förra veckans klubb hade färre besökare än tidigare.  
Ett förslag för att lösa detta är att ha temaklubbar, efterfrågan från medlemmarna är schlagerkväll.  
Barlagen ska få friare händer att sätta tema.  
Förslag är även att ha klubb cirka en gång i månaden och mer driva på puben.  
 

● Det som ska testas är att ha en temaklubb en gång i månaden.  
● Till våren är ett förslag att flytta restaurangen och puben på torsdagar och klubb på fredagar.  

 
c. Musikhjälpen (5-10 min) 

Ämnet är P-stämpel för projektgruppen. Gruppen har möten varannan vecka och emellan är det eget 
arbete.  
Förslag är att alla i gruppen får gå på p-sittningen och efter att ha arbetat klubben på fredagen under 
musikhjälpen så får alla arbetande i gruppen två stämplar för att använda under vårterminen.  
För att få gå på sittningen på vårterminen så behöver de två arbetstillfällen om de arbetat på fredagen den 
14/12.  
 
Förslag för intäkter är att ha en öl/drink där intäkterna går till musikhjälpen (kvällens drink), exempel 
grolsch.  
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(Alla) p-stämplarna gäller terminsvis och avbryts inte efter årsskiftet.  
 
 

d. Personalsittning (10 min) 
Den 29/11 är sista anmälningsdag.  
Vilken station varje styrelseledamot har ska väljas i en omröstning på FB.  
Det ska vara en fast person per station och resten ska vara flygande mellan stationer, köket och baren.  
Separat dokument för planering.  
 

12. Postgenomgång 
a. Näringslivsansvarig 

Ska på alla mot cancer på onsdag, U2 på torsdag. Väntar svar från Waynes 
 

b. Marknadsföringsansvarig 
Rutinarbete, U2 på torsdag, alla mot cancer, lådan (=vegancafe), projektgrupp 
 

c. Utskottsansvarig 
Uppdatera med på Helsingborg, alla mot cancer, hallarna, laga mat på torsdag 
 

d. Pubmästare, bar 
Beställa dricka, baka för alla mot cancer, prata med ING om lördag.  
 

e. Fastighetsansvarig 
Baka för alla mot cancer, öppna för en bokning på torsdag, ING-sittning, skriva till Jenny.  
 

f. Ekonomiansvarig 
Bokföra, fakturera, kolla upp det som Linn vill ha, ING-sittning 
 

g. IT-ansvarig 
Alla mot cancer, försöka fixa hemsidan så dokument kan laddas upp. Köpa in lim till dj-båset, 
ING-sittning 
 

h. Pubmästare, restaurang 
Baka för alla mot cancer, hitta en ersättare till lördag. Bjuda in alla matlagsledare i eventet 
 

i. Stationschef 
Bjuda in MH gruppen till p-sittning, podda på fredag, få andra att podda. Baka imorgon kl:16.00.  
Göra ett event om MH-klubben, kontakta GBG-s husband, ING-eftersläpp. Öppna traderakonto 
 

j. Vice ordförande 
Posta brev till rådgivande församling, baka för alla mot cancer, projektgruppen, ING-eftersläpp 

k. Ordförande 




