Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 15 oktober, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 15 oktober , 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
10. Diskussion
a. Förväntningar på sin post
b. Utvärdering av oktoberfest
c. Restaurangbudget
d. Campus mot trakasserier
e. DJs till kommande event
f. Alla mot cancer
g. Halloween
h. Applikation Campus vänner connect
i. Höstmötet
11. Information
a. Studiecirkel
12. Postgenomgång
ÖVRIGT
13. Mötets avslutande

Sammanträdesdatum
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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 Malin Andersson och Max Persson
5. Närvarande

Namn
Anton Mathisson
Malin Andersson
Anna Nordlund
Jesper Olsson
Christof Gasser
Josefine Wennerholm
Carin Hellberg
Andreas Ivarsson

Post
Ordförande
Marknadsföringsansvarig
Vice ordförande
Pubmästare
Utskottsansvarig
Ekonomiansvarig
Pubmästare
IT-ansvarig

Icke närvarande
Max Persson
Linn Eriksson

Näringslivsansvarig
Fastighetsansvarig

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

8. Föregående protokoll
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
9. Beslut
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10. Diskussion
a. Förväntningar på sin post
Förväntningar för posten som IT-ansvarig och pubmästare delas då de styrelseledamöter för dessa poster var
frånvarande föregående möte.

-

b. Utvärdering av oktoberfest
Sittningen var uppskattad
Klargöra och förtydliga kommunicering gällande krav, biljetter och regler
Högtalare på scen brusar, vilket IT-ansvarig ska kolla upp
Armband var en bra lösning och ska användas på andra stora event
Utskottsansvarig ska skapa en checklista för större evenemang i framtiden
c. Restaurangbudget

Årsbudgeten för restaurangen är sänkt för i år och mer anpassad enligt undersökning från föregående år,
budgeten för varje matlag ska vara jämlikt och rättvist.
Den förmån för lagen som var en diskussionspunkt föregående styrelsemöte diskuterades igen och beslut tas
att införa förmånen igen men mer kontrollerat från och med nu.

d. DJs till kommande event
Den person som agerar som DJ på varje event ska ha kunskap eller läras upp innan arbete.
e. Campus mot trakasserier
Sker i samband med de andra studentföreningarna och Agora driver detta. Stampus får ha bord på U2 mellan
kl:11-14 den 13-15/11. Aktiviteter ska diskuteras tillsammans med styrelseledamöter och assistenter på
facebook.

f. Alla mot cancer
Sker i samband med de andra studentföreningarna den 21/11 kl:10-14.
g. Halloween
Sker den 3/11 mellan kl:22-02.
Temat i år blir klassisk halloween
h. Applikation Campus vänner connect
Alla studentföreningar kan nu göra en profil på Campus Vänners app.
IT-ansvarig har kollat upp möjligheten att göra en egen app, priset för det hamnar runt 40 000 - 50 000 sek.
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Beslut tas att invänta campus vänners applikation för att se det utrymme som erbjuds.
i. Höstmötet
För tillfället finns tre personer till valberedningen.
Punkter för mötet diskuteras
Mat som ska erbjudas blir frallor

11. Information
a. Studiecirkel
Musikhjälpen, vår styrelse, kommande projektgrupp, valberedningen, möjligtvis dj-utskott och
möjligtvis matlagen kan skrivas upp som studiecirkel hos folkuniversitetet och för det får vi 25
kr/timme.
12. Postgenomgång
a. Marknadsföringsansvarig
Lugn vecka, göra rutinarbete och uppdatera halloween-eventet
b. Utskottsansvarig
Alla mot cancer, halloween och dj-utskott
c. IT-ansvarig
Fortsätta mejlkonversationen om appen , handla kontorsmaterial, uppdatera hemsidan.
d. Pubmästare, bar
Beställa dricka, kolla prislistan och jobba på torsdag.
e. Ekonomiansvarig
Ordna fel i visma från tidigare år. Ordna budgeten för maten och bokslutet.
f. Pubmästare, restaurang
Relativt lugn stampusvecka. Lägga beställning.
g. Vice ordförande
Möte med projektgruppen för musikhjälpen på tisdag, möte med Helsingborgs stad på torsdag och
ledarskapsmöte på fredag och ordna protokoll.
h. Ordförande
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Möte med projektgruppen för musikhjälpen på tisdag, möte med Helsingborgs stad på torsdag,
ledarskapsmöte på fredag. Göra klart handlingarna, beställa soptunnor med fimpaskar. Undersöka
vilka som ska genomföra underhållsarbete på borgen, kolla upp resultatet av brandrundan.
ÖVRIGT
1. Mötets avslutande
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

_______________________
Anton Mathisson
Mötesordförande

_____________________
Anna Nordlund
Mötessekreterare

_______________________
Malin Andersson
Justerare

_______________________
Max Persson
Justerare

