Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 21 januari, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 21 januari, 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
11. Diskussion
a. Infokväll och nya studenter (10 min)
b. Stampus Yoga (5 min)
c. Innergården (5 min)
d. Samarbete med brottsofferjouren (5 min)
12. Postgenomgång (5 min)
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 Linn Eriksson till mötessekreterare.
4. Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Victor Lindroth och Max Persson
5. Närvarande
Namn
Anton Mathisson
Max Persson
Christof Gasser
Victor Lindroth
Linn Eriksson

Post
Ordförande
Näringslivsansvarig
Utskottsansvarig
Stationschef
Fastighetsansvarig

Icke närvarande
Josefine Wennerholm
Carin Hellberg
Malin Andersson
Andreas Ivarsson
Anna Nordlund
Jesper Olsson

Ekonomiansvarig
Pubmästare
Marknadsföringsansvarig
IT-ansvarig
Vice ordförande
Pubmästare

6. Adjungerande
7. Fastställande av dagordningen
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
8. Föregående protokoll
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
9. Beslut
-
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10. Information
11. Diskussion
a. Infokväll och nya studenter
Mötet diskuterar att ha en infokväll även denna termin för att de nya studenterna ska ha
möjlighet att skriva upp sig i utskotten. Planen är att ha en presentation följt av ett mingel 18.30
nästa torsdag den 31/1 innan torsdagsrestaurangen där studenter kan träffa utskottsledarna och
skriva upp sig för utskotten. Anton är ansvarig för marknadsföringen av detta event. Inför detta
ska styrelsen även försöka besöka alla klasser på föreläsningar under måndag-onsdag och satsa
mer på torsdagen på U2 för att marknadsföra oss mer. Anton kontaktar Anna för vidare kontakt
med skolan och lägger sedan upp en omröstning för när styrelsen kan delta.
b. Stampus yoga
Mötet diskuterar att starta yoga som ett utskott då vi har medlemmar som är yogainstruktörer.
Det enda som behöver köpas in är isåfall yogamattor. Chris och Anton kontaktar de två
medlemmarna för att höra om de är intresserade av att hålla i det.
c. Innergården
Mötet diskuterar innergårdens utseende och att göra eventuella förändringar. En ritning ska
göras och presenteras för HBK och Sjömanskyrkan för godkännande. Ett separat dokument för
förslag till ändringar skapas.
d. Samarbete med Brottsofferjouren
Max presenterar ett mail från Brottsofferjouren som söker möjligheter att samarbeta. Mötet
diskuterar att ta upp detta med ING och Agora och att då tillsammans ordna en
lunchföreläsning. Detta kan fungera som ett vidare arbete med “Campus mot trakasserier”. Max
kontaktar ING och Agora för att ta detta vidare.
12. Postgenomgång
a. Näringslivsansvarig
Prata med Brottsofferjouren, ING och Agora, sitta på U2 och ha möte med Anton.
b. Utskottsansvarig
Kontakta medlem om yoga, serveringsansvarig på restaurangen och möte med Anton.
c. Fastighetsansvarig
Bortrest under veckan, men ska göra den nya telefonlistan till borgen och strukturera upp inför
att ta över ordförandeskapet i HBK.
d. Stationschef
Podda, städa radion i helgen och ha möte med Anton.

