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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 12 mars, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 12 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. Klädbytardagen (2 min) 
b. Gemensam studentenkät (5 min) 
c. Mötet med Campus Vänner 

11. Diskussion 
a. Väggen vid dansgolvet (5-10 min 
b. Nattvandring för purple flag (5 min 
c. Mih event - Personal (5 min) 
d. Styrelse Pubquiz 21 mars (5 min) 
e. Event med mozza (5 min) 
f. Besök av Olympiahallen (5 min) 
g. Samarbete med SöDER (10 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 Linn Eriksson och Max Persson  
 

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 
Carin Hellberg Pubmästare  
Linn Eriksson Fastighetsansvarig 
 
Icke närvarande  
Jesper Olsson 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.  
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9. Beslut 
-  
10. Information 

a. Klädbytardagen (2 min) 
Ansvariga för klädbytardagen har blivit meddelade att vi endast är intresserade av ett samarbete 
om det sker på borgen. Då det inte gör det i år uteblir samarbetet 
 

b. Gemensam studentenkät (5 min) 
Mötet informeras om att Stampus och andra studentföreningar kommer dela enkäten Study by 
HBG. Mellan 25/3-28/4 kommer enkäten vara öppen. Marknadsföringsansvarig för ING 
kommer göra posters och gemensamma saker att dela online. Vecka 13, 15 och 17 kommer vi få 
chokladbollar från Helsingborg stad till när vi står på U2 då vi ska berätta om enkäten till 
studenterna på Campus.  
 

c. Mötet med Campus Vänner 
Pubmästarna var möte med campus vänner angående utdelning av stipendier. De behöver 6 st 
personal med tidigare erfarenheter. Eventet sker den 24/4, flera från styrelsen kan arbeta under 
kvällen.  
 

11. Diskussion 
a. Väggen vid dansgolvet (5-10 min) 

Konstnären som ska måla väggen sa nej till styrelsens förslag med argumentet att han endast 
målar i sin egen stil. Den andra kontakten som möjligtvis kunde måla anses vara för dyr. 
Förslaget nu är att fråga Helsingborg stad om vi får tapetsera.  
 

b. Nattvandring för purple flag (5 min) 
5/4 sker nattvandring för purple flag. Detta är ett forum som kommer förändra Söder och 
nattvandringen är en stor del av detta. Eventet sker mellan 18-05 och då ska platser som anses 
behöva förändring markeras. Då många studenter har många åsikter men gör lite åt det så ska 
studentföreningarna göra ett gemensamt event för att uppmärksamma studenterna.  
För närvarande kan två från styrelsen närvara.  
 

c. Mih event - Personal (5 min) 
MiH ska ha ett event på borgen 8/4 och behöver 2 personal i baren. Vi svarar ja nu och ser 
senare vilka som ska jobba då flera säger att de kan.  
 

d. Styrelse Pubquiz 21 mars (5 min) 
21 mars är den sista ansökningsdagen för nya styrelsen, det kan då vara en rolig idé att styrelsen 
ordnar ett pubquiz. Dock är det många medlemmar som vill anordna pubquiz. Tidigare var det 
menat att några skulle hålla i ett pubquiz men händelser skedde, därför bestämmer mötet att 
dessa personer ska få hålla pubquiz den 21/3.  
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e. Event med mozza (5 min) 
27/3 har Stampus after school på Mozza. Diskussionsfrågan är vad vi önskar att kvällen ska 
innehålla. Näringslivsansvarig ska prata med Mozza angående alkoholtillstånd och priser. Mötet 
bestämmer att eventet ska ske mellan kl: 17-20.  
 

f. Besök av Olympiahallen (5 min) 
Näringslivsansvarig har skrivit under avtalet med Olympiahallen. Första tiden är för 
badmintonbanan den 24/3 och kommer i framtiden ske varannan vecka. 
Marknadsföringsansvarig kommer ta med detta i “Stampus weekly”. Utskottsansvarig kommer 
skapa en Stampus IF-facebookgrupp.  
Olympiahallen önskar besöka oss för att sprida information om detta. De gav som förslag 
torsdag på U2 eller restaurangen. Näringslivsansvarig kommer föreslå 11/4 som besöksdatum 
för restaurangen och 4/4 för att stå med oss på U2.  
 

g. Samarbete med SöDER (10 min) 
Näringslivsansvarig har pratat med ansvarig för SöDER som är villig att inleda samarbeta. Hon 
ska prata med alla hyresgäster om de är intresserade av att skapa samarbete med Stampus, två 
stycken har det redan. I höst kommer även Nordic wellness öppnar i gallerian och 
näringslivsansvarig har givit som förslag att stampusmedlemmar får betala 249 kr/månaden.  
Ytterligare förslag är att Beijing 8 och/eller Pinchos ska ha en “Take over” på 
restaurangen/puben. De ska då få en hel torsdag där våra priser ska gälla. Vidare ska det kollas 
om rabatt kan ordnas hos NA-KD. Ansvariga för SöDER tycker även vi ska stå på deras öppna 
yta under rulltrappan nån dag i cirka 2 timmar. Någon från SöDER önskar även vara med på 
infokvällen.  
Ännu ett förslag är att ha en karaokekväll på Beijing 8, näringslivsansvarig ska fortsätta 
kontakten.  
 

12. Postgenomgång 
a. Näringslivsansvarig 

Stå på U2 för öppet hus och sedan torsdag U2, kick-off.  
 

b. Pubmästare, restaurang 
Möte med ansvariga för turismsittning, kick-off, ledarskapslunch 
 

c. IT-ansvarig 
Instagram, kick-off, handla inför kick-off, försöka laga pingisbordet.  
 

d. Ekonomiansvarig 
Instagram, handla inför kick-off, kontakta kören, kolla gardiner, bokföra och fakturera.  
 




