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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 4 mars, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 4 mars, 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. Vårmötet (10 min) 
b. Helsingborgs studentkör (5 min) 
c. Möte med pubmästeriet (5 min) 

11. Diskussion 
a. DJ till Mellosittning (5 min) 
b. Utlysning av posterna (5 min) 
c. Inköp till Stampus IF (10 min) 
d. Samarbete med Olympiahallen (5 min) 
e. Event med Campus Vänner (5 min) 
f. Event med Mozza (5 min)  
g. Street art motiv (10 min) 
h. Planera Styrelsekickoffen (15 min) 

12. Postgenomgång 
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 Anna Nordlund till mötessekreterare.  
 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja Carin Hellberg och Jesper Olsson  
 

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

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 
a. Vårmötet (10 min) 

Mötet informeras om att alla poster ska skriva en verksamhetsberättelse som ska vara kvar den 
25 mars. För inspiration kan föregående års verksamhetsberättelse nås i föregående års vårmöte.  
Motionstiden har stängt och till nästa möte ska propositionerna gås igenom.  
 

b. Helsingborgs studentkör (5 min) 
Mötet informeras om att Helsingborgs studentkör gärna blir en del av Stampus. Arbetet som 
kommer näst är att deras paragraf i stadgan ska formuleras utefter de krav de ställer och sedan 
godkännas av ansvariga i kören. Den nuvarande styrelsen i kören önskar även ett möte med 
Stampus ekonomiansvarig för så en budget kan skapas när de blir ett utskott i Stampus och så att 
deras nuvarande tillgångar förs över till Stampus.  
Som det är sagt så kommer deras styrelse att upplösas och en ansvarig för kören utses som är 
första kontakt till Stampus utskottsansvarig 
 

c. Möte med pubmästeriet (5 min) 
Mötet informeras om att pubmästarna hade möte med deras assistenter. Under det mötet 
diskuterades följande punkter: 

- Klubb ska  benämnas CSN-klubb, förslag är även “thirsty-thursday”.  
- Tema önskas under klubbarna, vilket även gör det mer attraktivt.  
- Det önskas även vara öppen lista för vem som kommer under större event.  
- Ölprovning diskuterades med Råå-bryggeri. Helst ser Stampus att betala för ölen och inte 

servicen.  
- Funderingar finns även om döpa om Torsdagsrestaurangen.  

 
11. Diskussion 

a. DJ till Mellosittning (5 min) 
Utskottsansvarig har pratat med Helsingkrona nation, men de sa att det var för sent. Amanda har 
tillfrågats men nekade också. Hon har dock kollat med andra vilka ger svar ikväll.  
Förslag är att barlaget ska ha dj-båset som en station och använder spotify, eftersom endast 
schlagermusik ska spelas.  
Möjliga att spela är antingen Nils, Oliver eller Kogge.  
 

b. Utlysning av posterna (5 min) 
Med poddarna på Spotify kan vi smidigare dela dem på facebook istället för länken till Stampus 
FMs hemsida. Annan åsikt är dock att länk till den hemsidan är av ett värde, vilket backas upp av 
en till åsikt. Förslag är att en 30 sekunders teaser ska läggas ut på både facebook och instagram 
för att locka intresse.  
 

c. Inköp till Stampus IF (10 min) 
Utskottsansvarig har framställt en inköpslista för inköp till Stampus FM.  
Utifrån den listan diskuterar mötet att innebandyklubbor går att hitta för ett bättre pris.  
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Mötet diskuterar även om det är nödvändigt med två träningsväskor till fotbollen. Lösning är att 
det får tillgång till Stampus förråd på Campus eller Borgen. Träningsväskor går också att hitta för 
bättre pris. Med ett tryck på väskan behövs inget tryck på västarna.  
Mötet bestämmer att fyra färger av västarna ska köpas in, utan tryck.  
 

d. Samarbete med Olympiahallen (5 min) 
Olympiahallen har skickat en offert som ger stampusmedlemmar tillgång till deras 
hallar/aktiviteter till ett bättre pris i gengäld av marknadsföring.  
Deras abonnemangspris för stampus är 7.280 kr, istället för 10.400kr. (Detta priset är räknat för 
varje söndag) 
Abonnemangen sträcker sig mellan 2019-03-17 → 2019-05-26 och 2019-08-18 → 2019-05-26 
och ska förslagsvis gälla varannan söndag.  
Detta utökar Stampus idrottsutbud med tennis och pingis (strax även golf och padel).  
Förslag är att testa detta under våren och lämna belsutet till nästa styrelse om det visar sig vara 
ett bra samarbete.  
Mötet ställer sig positivt till detta.  
Näringslivsansvarig ska fortsätta kontakten med Olympiahallen.  
 

e. Event med Campus Vänner (5 min) 
Pubmästare informerar mötet Campus Vänner ska ha deras årliga stipendieutdelning 24/4 på 
borgen. De behöver personal men har inte sagt hur många de behöver. Utefter beskrivningen 
behövs dock cirka endast tre personer. Eventet sker 16.30-20.00.  
 

f. Event med Mozza (5 min)  
Event med Mozza har satts till den 24/4 men kan bytas till annat datum på grund av eventet med 
Campus Vänner. Nytt datum är 27/3. De har inget alkoholtillstånd nu men om inget finns till 
detta datum så ska de söka efter tillstånd med slutet sällskap för detta event.  
 

g. Street art motiv (10 min) 
Fastighetsansvarig har varit kontakt med tre konstnärer varav två har kollat på gällande vägg. En 
av dessa anses vara den mest eftertraktade till vårt syfte och mest prisvärd. Väggen som ska 
målas om är den svarta mellan dansgolvet och köket.  
Antingen ska vi försöka göra en fotovägg om det beviljas, eller så ska denna konstnär hyras in.  
Vad som ska undvikas är känslan av fritidsgård, det som ska eftersträvas är modernt och 
upplivat.  
Bakgrundsfärgen ska vara blå.  
Ordförande ska kontakta konstnären med frågan om förslag på färger och motiv.  
 

h. Planera Styrelsekickoffen (15 min) 
Kvällen börjar med middag på borgen för att sedan starta festen på bryggaren. Kvällen ska 
avslutas på torsdagsklubben. Deltagande är cirka 30 personer.  
Inköp av alkohol ordnar: Josefine och Adde.  
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Lekarna ska Josefine och Max planera. 






