Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 4 februari, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 4 februari, 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
a. Val av pubmästarassistent
b. Val av utskottsledare - innebandy
10. Information
a. Assistent som valt att kliva av
b. Utskottsledare som valt att kliva av
c. Projekt X
d. Marknadsföring i skolan
11. Diskussion
a. Bilder till instagram-story
b. After school med Wayne’s Coffé
c. Terminsgästmedlemskap
d. Inköp av verkstadsutrustning
e. Event med Mozza
12. Postgenomgång
ÖVRIGT
13. Mötets avslutande

Sammanträdesdatum
Måndag den 4 februari 2019
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MÖTESTEKNISKA BESLUT
1. Mötets öppnande
Stampus näringslivsansvarig Max Persson förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Max Persson 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 Carin Hellberg
5. Närvarande
Namn
Max Persson
Christof Gasser
Linn Eriksson
Josefine Wennerholm
Carin Hellberg
Andreas Ivarsson
Anna Nordlund
Jesper Olsson
Malin Andersson

Post
Näringslivsansvarig
Utskottsansvarig
Fastighetsansvarig
Ekonomiansvarig
Pubmästare
IT-ansvarig
Vice ordförande
Pubmästare
Marknadsföringsansvarig

Icke närvarande
Anton Mathisson
Victor Lindroth

Ordförande
Stationschef

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

Via FaceTime
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a. Val av pubmästarassistent. Se bilaga 1
Adnan Arko har sökt till posten som pubmästarassistent. Han har tidigare erfarenhet av Stampus
restaurang som matlagsledare. Han har haft möte med pubmästaren för restaurangen som anser
att Adnan är rätt person för posten.
Mötet föreslås besluta att välja Adnan Arko som pubmästarassistent.
Bifalles. Mötet beslutar att välja Adnan Arko som pubmästarassistent.
b. Val av utskottsledare - innebandy. Se bilaga 2
Gustaf Larsson har sökt till rollen som utskottsledare för innebandyn. Han har under längre tid
deltagit på träningarna och är redo att ta över rollen som tränare. Han har haft möte med
utskottsansvarig som anser att Gustaf är rätt person för denna roll.
Mötet föreslås besluta att välja in Gustaf Larsson som utskottsledare för innebandy.
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Gustaf Larsson som utskottsledare för innebandy.
10. Information
a. Assistent som valt att kliva av
Mötet informeras om att Sanna Österlund har valt att kliva av sin post efter samtal med
pubmästare över restaurangen.
b. Utskottsledare som valt att kliva av
Mötet informeras om att Jesper Johannesson har valt att kliva av som utskottsledare för
innebandy på grund av praktik, skola och arbete.
c. Projekt X
Vice ordförande informerar om mötet som tog plats föregående vecka med Stampus ordförande,
vice ordförande och AF.
Det är ej möjligt för Stampus att bli en nation. Det finns möjlighet för Stampus att bli en erkänd
förening av AF, kravet är dock att alla Stampus medlemmar ska vara medlem hos AF och
därmed betala deras terminsräkning på 300 kr två gånger per år. Det enda som sågs gynnsamt
med att bli en del av AF var marknadsföringen som AF skulle då sköta åt Stampus. Vid
eftertanke anser vice ordförande och ordförande att detta är inte värt att be Stampus medlemmar
att betala för både Stampus medlemskap och AF-medlemskap. Att bli en erkänd förening
innebär även uteslutande av medlemmar från andra högre lärosäten i Helsingborg som inte är
Lunds universitet.
Vice ordförande är i kontakt med studentkortet för att se om samarbete kan diskuteras.
d. Marknadsföring i skolan
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Mötet informeras om att Stampus får nyttja tv-skärmen som sitter i entrén på campus vid valfritt
tillfälle så länge det inte krockar med mässor på campus. Vice ordförande har
kontaktuppgifterna.
11. Diskussion
a. Bilder till instagram-story
Mötet diskuterar om att mer dela bilder i skedet så kan den som närvarar på plats och har tagit
bilderna eller filmat videon skicka dessa till marknadsföringsansvarig som lägger upp detta på
Stampus instagram-story.
b. After school med Wayne’s Coffé
Näringslivsansvarig har kontaktat Waynés om datum för After school. Förslag är 5/4 och 12/4.
Mötet diskuterar om vilket som är mest önskvärt och kommer fram till att det förstnämnda är att
föredra.
c. Terminsgästmedlemskap
En person som inte är medlem är villig att betala gästmedlemskap varje vecka för att delta i
sporterna. Mötet diskuterar om denna person ska betala hela summan på samma gång och
därmed erhålla ett “gästmedlemskapskort”.
d. Inköp av verkstadsutrustning
Mötet diskuterar om inköp av ny skruvdragare är lönt. Mötet kommer fram till att detta ska göras
och skruvdragaren ska förvaras på kontoret, och även tydligt markeras att det är Stampus ägodel.
e. Event med Mozza
Mozza som är en ny samarbetspartner vill skapa ett event med Stampus medlemmar. Mötet
frågas om vad som önskas för typ av event och vid vilken tidpunkt. 24/4 kommer ges som
förslag till Mozza.
f. Examenssittning för lärarna
Elever från lärarprogrammet vill ha examen på borgen helst den 1 juni. De är cirka 50st elever
med tillkommande respektive. De vill ha sittning med eftersläpp, och önskar nu en offert.
Vid det datumet är det sannolikt att de flesta i styrelsen, som redan haft överlämning, och andra
arbetare i Stampus har lämnat staden.
Ska en offert skickas bör personal vara garanterat.
Mötet beslutar att meddela att personal ej finns för tillfället.
12. Postgenomgång
a. Utskottsansvarig
Kolla Springtime och kontakta helsingkrona nation igen.
b. IT-ansvarig

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndag den 4 februari 2019

Bilaga 1


Till styrelsen
20190204
Carin Hellberg
Pubmästare
Stampus

Bakgrund till beslut är för att förenkla pubmästarnas arbete har de rätt till två assistenter vardera.
I och med tidigare pubmästarassitenten Sanna Österlunds beslut att avgå ska en annan tillsättas.

Förslag på beslut är att godkänna Adnan Arko som pubmästarassistent.
Styrelsen föreslås
att godkänna att Adnan Arko som pubmästarassistent.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Carin Hellberg
Pubmästare
Stampus
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Bilaga 2
Till styrelsen
20190204
Christof Gasser
Utskottsansvarig
Stampus

Bakgrund till beslut är att Stampus vill erbjuda de aktiviteter som medlemmarna efterfrågar.
Innebandy är en sådan aktivitet, som även existerat under flertalet terminer. I och med Jesper
Johannessons beslut att avgå som utskottsledare för innebandyn bör en ny medlem ta över denna
roll.

Förslag på beslut är att godkänna Gustaf Larsson som utskottsledare för innebandy.
Styrelsen föreslås
att godkänna att Gustaf Larsson som utskottsledare för innebandy.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Christof Gasser
Utskottsansvarig
Stampus

