Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 26 april, klockan 13:30. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 26 april, klockan 10.00.
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. Ändrade regler kring livsmedelsverksamhet (3 min)
b. Nyheter från SRS (3 min)
c. Tillståndet till Way out SöDER (2 min)
d. Storstädning (2 min)
e. Stampus IF (5 min)
11. Diskussion
a. Night run (5 min)
b. Fönstertvätt (5 min)
c. Helsingborg Live (5 min)
d. INGs tillgång till spritförrådet (5 min)
e. Tandem (10 min)
f. Cinco de mayo (10 min)
g. Way out SöDER (10 min)
h. Valborg (10 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 Anna Nordlund till mötessekreterare.
4. Val av justerare, tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Max Persson och Malin Andersson
5. Närvarande
Namn
Max Persson
Christof Gasser
Anna Nordlund
Anton Mathisson
Carin Hellberg
Jesper Olsson
Malin Andersson
Victor Lindroth
Linn Eriksson
Andreas Ivarsson

Post
Näringslivsansvarig
Utskottsansvarig
Vice ordförande
Ordförande
Pubmästare
Pubmästare
Marknadsföringsansvarig
Stationschef
Fastighetsansvarig
IT-ansvarig

Icke närvarande
Josefine Wennerholm

Ekonomiansvarig

6. Adjungerande
Pavel Drozdov
Anna Hinders
Wilma Frennfelt
Adrian Winborg
Ebba Karlsson
Anna Lorenz
Totte Albinsson
Tim Solvang
7. Fastställande av dagordningen
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

Ankom 13:51
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ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT
8. Föregående protokoll
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
9. Beslut
10. Information
a. Ändrade regler kring livsmedelsverksamhet
Mötet informeras om att Miljöförvaltningen har angett att Stampus måste skicka in en ny
registrering när styrelsen byts ut. Detta ska skickas in av firmatecknarna.
b. Nyheter från SRS
Mötet informeras om att SRS årsmöte skedde för två veckor sedan. Bidragen kommer eventuellt
att minska och SRS har nu agerat och startat en fond som föreningen kan söka pengar från.
Detta kan bli en långsiktig ersättning från nuvarande process.
c. Tillståndet till Way out SöDER
Mötet informeras om att ansökan om tillstånd för Way out SöDER är godkänt av polisen.
Ansökan gäller för offentlig dans och utökat alkoholtillstånd som är allmänt vilket innebär att en
gästlista inte krävs. Tillståndet räcker för 280 personer utomhus och 150 inomhus. Det är
nuvarande och tillträdande styrelse som ska arbeta.
d. Storstädning
Mötet informeras om att Helsingborgen ska storstädas av alla föreningarna den 29/5 mellan
klockan 16.00-21.00.
e. Stampus IF
Mötet informeras om att fotboll kan börja utövas utomhus tre gånger i veckan på Olympia med
start den 7/5. Det råder tveksamhet om utskottsledarna för fotboll kan leda. Utskottsansvarig
ska arbeta med en lösning.
Utskottsansvarig har försökt kontakta Springtime men får inget svar.
Innebandy har flera gånger ställts in, men utskottsledare har lovat förbättring och antalet gånger
kommer minskas till exempelvis en gång i veckan.
11. Diskussion
a. Night run
Näringslivsansvarig informerar mötet om att Night run har frågat om Stampus är intresserade av
ett samarbete. Loppet är 5 km långt och sker den 31/5 och har marknadsfört som att vara ett
lopp av glädje, gemenskap och fest. Samarbetet skulle innebära en rabattkod till Stampus
medlemmar. Tillgång till rabattkoden kommer delas till medlemmarna och ansvariga/skapare av
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Night run kommer säkerställa att de som använder koden är medlemmar genom en lista av
medlemmarnas namn given till dem av Stampus styrelse. Denna lista kommer endast ange namn
så GDPR-lagen inte bryts. Mötet håller med om att det är en bra lösning.
Mötet diskuterar hur detta ska marknadsföras. Stampus ska dela det redan existerande eventet på
facebook skapat av arrangörerna.
b. Fönstertvätt
Fönstrerna behöver rengöras på Helsingborgen och fastighetsansvarig har fått en offert på minst
20 000 kr.
Mötet diskuterar den bästa lösningen hur dessa pengar kan skaffas. Fastighetsansvarig berättar att
med det externa eventet HBG-live fås 4000 kr 2 gånger per år; med den inkomsten kan
fönstrerna tvättas var femte år.
Mötet diskuterar att göra arbetet själv eller anlita en professionell firma. Anlitas en firma ska
pengarna betalas från HBKs egna kassa och då var femte år.
Mötet diskuterar om att rengöring eventuellt behövs göras var fjärde år, detta beror på HBKs
ekonomi.
c. Helsingborg Live
Helsingborg live sker den 14/5 på Helsingborgen och de behöver 6 stycken som arbetar.
För närvarande kan fem stycken.
d. INGs tillgång till spritförrådet
ING byter styrelse vid årsskiftet och de har tidigare enbart haft tillgång till spritförrådet via
jägernyckeln och tre förtroendevalda. De har nu påtalat problematik med brist på tillgång. Mötet
diskuterar om att den tillgång de har är likadan som Stampus och därför ska situationen inte
ändras.
e. Tandem
Mötet informeras om att fler biljetter kommer nog säljas och därför kan en större buss möjligtvis
bokas. De behöver hjälp den 11/5 med personal som ska grilla och servera mat. Plats, tid och
hur många de behöver är inte satt. Stampus styrelse kan hjälpa till och väntar tills mer
information fås.
f. Cinco de mayo
Eventutskottet har meddelat att de har endast en som kan jobba. Matlaget har också problem
med personal. Ytterligare ett problem är att maten måste beställas i tid och svar om eventet ska
genomföras kan inte vänta tills biljettförsäljningen på torsdag.
Mötet diskuterar om sittningen ska göras om till en temaklubb och intresset för detta. Med en
temaklubb löses problemet med maten.
I och med att ställa in sittningen diskuterar mötet om att faktiskt gå ut med anledningen;
personalbrist. Detta kan då visa för medlemmarna att vi behöver dem för driva verksamhet.
Marknadsföringsansvarig kommer ändra eventet från sittning till klubb.
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g. Way out SöDER
Näringslivsansvarig förklarar det nuvarande läget. SöDER har önskat telefonsamtal från
näringslivsansvarig som har ringt två gånger men utan svar. Biljetter ska börja säljas den 9/5.
Schema ska släppas antingen 4/5 eller 5/5. De engagerade får förtur till biljetter.
Mötet diskuterar om att släppa en teaser.
h. Valborg
Mötet diskuterar om att fira Valborg tillsammans och bjuda in alla som är intresserade. Mötet
diskuetrar att ett evenanemang ska inte göras utan detta ska delas med ett inlägg.
12. Postgenomgång
a. Näringslivsansvarig
Prata med Söder och Beijing8
b. Marknadsföringsansvarig
Rutinarbete, ordna Cinco de Mayo-eventet. Redigera bilder från sittningen och torsdagsklubben
och publicera dessa. Lägga upp inlägg om Valborg.
c. Utskottsansvarig
Uppdatera Denise om sittningen och skriva till Linnea.
d. IT-ansvarig
Ladda upp protokoll hemsidan.
e. Pubmästare, bar
Prata med vakterna och Helsingborgs bryggeri.
f. Fastighetsansvarig
Kolla med Jonatan om han kan jobba på hbg-live. Meddela ING om beslutet om spritförrådet.
Planera nästa HBK-möte. Skriva ut planläggningen av storstädningen.
g. Pubmästare, restaurang
Uppdatera matlagen om Cinco de Mayo-eventet.
h. Stationschef
Kolla på staket för Way out SöDER och skriva under protokoll.
i. Vice ordförande
Kontakta studentkortet om svar ej fås denna vecka och ordna med protokoll.
j. Ordförande

