Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Tisdag den 18 mars 2019

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 18 mars, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 18 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. Mötet med fastighetsförvaltningen och HBG stad (5 min)
b. Tandem (3 min)
11. Diskussion
a. Stampus yoga (10 min)
b. Propositioner (10-30 min)
c. Vårfesten (10-30 min)
d. Språkkurs (5 min)
e. Årsmötet (10-15 min)
f. P-sittningen (5 min)
g. Ölprovning med Råå bryggeri (10 min)
h. Aktivitet på SöDER (5 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 Victor Lindroth
5. Närvarande
Namn
Max Persson
Christof Gasser
Anna Nordlund
Anton Mathisson
Victor Lindroth
Malin Andersson
Linn Eriksson
Jesper Olsson
Josefine Wennerholm

Post
Näringslivsansvarig
Utskottsansvarig
Vice ordförande
Ordförande
Stationschef
Marknadsföringsansvarig
Fastighetsansvarig
Pubmästare
Ekonomiansvarig

Icke närvarande
Andreas Ivarsson
Carin Hellberg

IT-ansvarig
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

Ankom 18:21
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10. Information
a. Mötet med fastighetsförvaltningen och HBG stad
Mötet informeras om att på detta mötet diskuterades innergården och väggen som ska göras om.
Reglerna som gäller för väggen är densamma som för lägenheter, fackmannamässigt. Nästa
HBK-möte är 19/3 där förslag om väggen ska diskuteras.
Gällande innergården framfördes förslagen om träden och däcket. Fastighetsförvaltningen är
positiva till detta och kan betala för det, men det kommer dock ske till 2020.
Den 1 april kommer en landskapsarkitekt för att kolla på innergården. Vad som ska undersökas
är även hur innergården ska någorlunda ljudisoleras för grannarna.
b. Tandem
Mötet informeras om att utskottsansvarig träffat tandemgeneralerna. De två personerna som
organiserar hela tandem har klivit av sin post och nya har ännu inte bestämts. Därför är det
begränsat med information. Biljettsläpp är den 4/4 kl:17 och priset är 900 kr, de gör eget event i
fb-gruppen. Då schema inte är satt på grund av situationen med de vakanta posterna.
11. Diskussion
a. Stampus yoga
En student och stampusmedlem är nu diplomerad instruktör. Hen brukar vanligtvis få betalt
150/200 kr per person på andra gig. Det som har diskuterats mellan utskottsordförande och
medlemmen är att lokalen blir borgen och tiden blir 60 minuter en gång i veckan. Gällande pris
kan medlemmen tänka sig priset 60 kr för studenterna. Dock kan vi inte betala endast en
utskottsledare och inte de andra. Medlemmen är inte intresserad av medlemsförmånerna som
klistermärken ger.
Under våren är det många evenemang som sker, så förslag är att detta kan diskuteras för nästa
termin.
b. Propositioner
Syftet ifrågasattes med ändringen av § 7:5, ordförande förklarade det ska inte vara ett krav att
hålla styrelsemöte en gång i veckan. Hela aktivitetsarbetet har tagits över av styrelsen men
grundtanken är att utskotten ska styra det. Det råder olika åsikter om ändringen och punkten
diskuteras vidare i nästa möte, då de två icke-närvarande för detta möte kan närvara.
Kapitel 8 kommer diskuteras på framtida möten då dessa stadgar kan förändras på styrelsemöten.
Diskussionen gå vidare gällande motkandidater. Vid röstning ska närvarande få möjligheten att
välja mellan kandidaten och vakant. Denna punkt ska ordförande och vice ordförande diskutera
med tidigare styrelseledamöter för råd.
c. Vårfesten
● Mötet diskuterar plats för eftersläpp. Om eftersläppet ska vara slutet beror på samarbete
med platsen. Det som ska fokuseras på är studentpris i baren. Näringslivsansvarig
kontaktar dessa förslag.
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● En artistgrupp har kontaktats som är intresserade. De har som krav: DJ-bord, två mickar
och ljus. Stationschef fortsätter kontakten. Maxpris som Stampus kan erbjuda ska
ekonomiansvarig kolla upp, dock ska svar från gruppen väntas in.
● Ordförande har kontaktat en annan artist och svar väntas. Ordförande ger även som
förslag att dagsfesten ska ha olika teman för varje timme.
● Tid sätts mellan 12-18 för dagsfesten och tiden för eftersläppet 22-stängt.
● Trycka poster med datumet och inget annat för att hypa. Även dela detta på sociala
medier. Marknadsföringsansvarig ska kolla på detta.
● Mat serveras inomhus met sittplatser ska finnas utomhus. Bar ska finnas utomhus som
serveras öl och cider, bar inomhus ska servera vin och drinkar.
● Vip-område diskuteras
● Scenen ska vara med ryggen mot kyrkan.
● Bajamajor ska inte hyras in.
d. Språkkurs
Pubmästarassistent har kontaktat fastighetsansvarig angående hyra av lokal på borgen. De
internationella masterstudenterna har planerat egna svenskakurser och de har hittat en lärare men
ingen plats. Tanken är att de vill ha kursen på måndagar mellan 16-17. Detta är område berör
Agora mer än Stampus och det är förslaget de ska få.
e. Årsmötet
● Mat: wraps med fika i pausen.
● Innan nästa möte ska alla ha skrivit klart sina verksamhetsberättelse
● Förslag är att servera öl, vin och cider i pausen, detta står mötet positivt till.
f. P-sittningen
Datumet är 18 maj och ordet ska nu spridas.
Till den 23 april ska tema ha bestämts.
g. Ölprovning med Råå bryggeri
Mötet informeras om att Råå bryggeri är intresserade om att ha en ölprovning på borgen med
cirka 6 öl för 100 kr/person. Stampus ska då betala för ölen som ska köpas in. Eventet tar ca
60-75 min och kan ske innan torsdagsrestaurang. Antalet deltagande ska vara 25 personer.
Förslag på datum är 25/4. Pubmästare (bar) ska fortsätta kontakten.
h. Aktivitet på SöDER
Styrelsen ska genomföra aktiviteter på den öppna platsen på SöDER Detta ska göras den 23e
10-12.
12. Postgenomgång
a. Näringslivsansvarig

