Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Kallelse till styrelsemöte
Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 20 maj, klockan 17:00. Plats: Helsingborgen
Ärende till mötet anmälas senast 20maj, 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 pubmästare 19/20
10. Information
a. Soprummet
11. Diskussion
a. P-sittning
b. Way out SöDER
12. Postgenomgång (5 min)
ÖVRIGT
13. Mötets avslutande

Sammanträdesdatum
Måndag den 20 maj 2019
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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 Josefine Wennerholm och Christof Gasser
5. Närvarande
Namn
Max Persson
Christof Gasser
Anna Nordlund
Anton Mathisson
Jesper Olsson
Linn Eriksson
Josefine Wennerholm
Andreas Ivarsson
Carin Hellberg
Victor Lindroth
Malin Andersson

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

Icke närvarande

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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a. Val av pubmästare 19/20
Enligt extra organisationsmöte 24/4 kan denna post, då vakant, tillsättas på styrelsemöte.
Tillträdande styrelse har funnit en intresserad som är Marcus Sjökvist. Carin, pubmästare, har
pratat med honom om posten. Han är en del av ING-sektionen och har erfarenhet av bararbete
hos stampus.
Mötet föreslås att välja in Marcus Sjökvist som pubmästare för 19/20.
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Marcus Sjökvist som pubmästare för 19/20.
10. Information
a. Soprummet
Mötet informeras om att det råder kaos i soprummet och det har även varit obehöriga där inne.
Gällande konserver och aluminium ska detta lösas då den rådande situationen inte håller. Denna
information är något som kommande fastighetsansvarig kommer ta del av för att finna lösning
under sitt verksamhetsår.
11. Diskussion
a. P-sittning
Många positiva åsikter om året och kvällen för tacksittningen från medlemmarna.

●

●

●

●

b. Way out SöDER
Mötet diskuterar vad lösningen ska bli om det regnar under eventet. En lösning som
diskuteras är om fest&tält ska kontaktas angående regntält eller om endast borgen kan
användas. Mötet kommer fram till att fest&tält ska inte kontaktas. Sker festen inomhus
pga väder kommer sittningssalen användas som dansgolv och baren befinna sig längst
ned i salen.
Mötet diskuterar om SöDERs vilja att Stampus ska göra en Pop up på gallerian för att
marknadsföra WOS. Ett förslag är att fråga artisten som ska uppträda på WOS om han
vill stå med på denna Pop up. Annat förslag är att göra som föregående Pop up. Styrelsen
har svårt att hitta tid att genomföra denna Pop up, Näringslivsansvarig ska prata med
SöDER.
Tema timme 1: “Tropical Vibes” - Westergren
Tema timme 2: “Bayside warm-up” -Westergren
Tema timme 3: “Summer Classics” - AH
Tema timme 4: “#Tequilatour” - Rasmus med DJ
Tema timme 5: “Old but gold” - AH
Tema timme 6: “Go loco” - AH
Mötet diskuterar vad som ska göras på U2 på torsdag och om en tävling ska hållas för
biljett. Tagga-gilla-tävling ska hållas till och med onsdag. Styrelsen ska sitta på U2 på
fredag mellan 12-13. Imorgon kommer tematimmarna att läggas ut.
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● Mötet diskuterar vilka aktiviteter som ska hållas de första timmarna. Eventet kommer ha
happy hour 12-14. Till eventet ska 100 burgare lagas där 75 är kött och 25 är veg.
Matbiljett ska ges till de 25 första som måste nyttjas innan kl:14. Fastighetsansvarig ska
ordna dessa biljetter. Pongturnering ska hållas.
● Styrelsen ska träffas kl:07.30 för frukost och förberedelser. Den tillträdande styrelsen får
valet att vara med på frukosten eller komma till 08:00.
● Punkter för lördag är: pynt, bar x2, staket, mat, tält, teknik & scen, vattenhål och lek.
● Chris ska göra arbetsschema för alla stationer.

12. Postgenomgång
a. Näringslivsansvarig
WOS, prata med SöDER, hämta kondomer från apoteket som SöDER sponsrar med.
b. Marknadsföringsansvarig
Ha överlämning med Ebba, redigera bilder från sittningen, skicka faktura från photoshop till
Josefine, uppsägning photoshop.
c. Utskottsansvarig
WOS, hämta idrottsgrejer, U2 torsdag och fredag, skriva inlägg om ansökan för utskottsledare
d. IT-ansvarig
WOS, överlämning med Tim, ladda upp filer
e. Pubmästare, bar
WOS, beställa dricka, prata med vakterna och HBG-bryggeri
f. Ekonomiansvarig
WOS, möte med Anton, Totte och Pavel, överlämning med Totte, sitta på U2
g. Fastighetsansvarig
WOS, sista HBK-möte, överlämning med Cajsa, fråga ING om tält
h. Pubmästare, restaurang
WOS, beställa mat och beställa från Strömbergs.
i. Stationschef
WOS, ta med pump, få in de sista taggarna och podda.
j. Vice ordförande
WOS, göra klart rapport, ordna med protokoll.
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Bilaga 1
Till styrelsen
20190520
Anton Mathisson
Ordförande
Stampus

Bakgrund till beslut är att pubmästeriet behöver bestå av två pubmästare för ett fungerande
utskott. Ansvaret för restaurangen, baren och dess lag ska delas upp på två personer med fyra av
dem själva valda assistenter. Den tillträdande styrelsen har pratat med en person de anser
passande för rollen som pubmästare verksamhetsår 19/20.

Förslag på beslut är godkänna Markus Sjökvist som pubmästare för verksamhetsår 19/20

Styrelsen föreslås
att godkänna Markus Sjökvist som pubmästare för verksamhetsår 19/20

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen
Anton Mathisson
Ordförande
Stampus

