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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 27 maj, klockan 17:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 27 maj, 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. Storstädning 29/5 
11. Diskussion 

a. ING-event 8/6 
b.  Utvärdering av Way out SöDER 
c. Engagemangsintyg 
d. Kick out  

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 Victor Lindroth och Josefine Wennerholm  
 

5. Närvarande 
Namn Post  
Max Persson Näringslivsansvarig   
Christof Gasser Utskottsansvarig  
Anna Nordlund Vice ordförande   
Anton Mathisson Ordförande  
Jesper Olsson Pubmästare  
Linn Eriksson Fastighetsansvarig  
Josefine Wennerholm Ekonomiansvarig  
Andreas Ivarsson IT-ansvarig  
Carin Hellberg Pubmästare  
Victor Lindroth Stationschef  
Malin Andersson 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 
a. Highway-faktura  
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Mötet föreslås godkänna faktura från Highway, rörande eventet Way out SöDER, på 19 609 sek.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna fakturan från Highway på 19 609 sek.  
 

10. Information 
a. Storstädning 29/5 

Mötet påminns om att borgen ska storstädas från kl 16.00 den 29/5. Mat kommer att serveras.  
 

b. Serveringsansvariga  
Mötet informeras om att de flesta har tagits bort från listan över serveringsansvarig, förutom 
pubmästarna, ordförande och vice ordförande.  
 

11. Diskussion 
a. ING-event 8/6 

ING har pratat med Stampus ordförande om serveringsansvarig. Eftersom detta event sker efter 
storstädningen har Stampus fastighetsansvarig gjort det klart med dem som arbetar att köket är 
inte tillgängligt för bruk och att borgen ska lämnas lika rent som innan eventet.  
 

b. Utvärdering av Way out SöDER 
Formeringen av området var välgjort, och eventet var ett bra första upplägg för kommande 
vårfest. Mötet diskuterar hur eventet kan förbättras till nästa år. På eventet testades det att bära 
in staket genom FM, och det fungerade. Därför bör tillträdande styrelse överväga att köpa in 
staket istället för att hyra.  

Näringslivsansvarig frågar mötet om vi kan tänka oss köpa en blombukett för cirka 300 
kr, och mötet håller med.  

Vad som bör diskuteras för nästa års vårfest är att marknadsföra det tidigare och börja 
med biljettsläppet tidigare. Mötet diskuterar om en projektgrupp ska skapas för framtida år, och 
att datum ska väljas tidigt med hänsyn till tandem. Mötet diskuterar även om att 
personalsittnignen ska byta datum med vårfesten.  

Reaktion från deltagarna var att priset var för högt, vilket är en fråga upp till diskussion 
nästa år.  
 

c. Engagemangsintyg 
Mötet informeras om att alla i styrelsen får ett engagemansintyg från Helsingborgs stad. Mötet 
frågas diskutera designen av intygen. Mötet kommer fram till att det är hårt papper som önskas.  
 

d. Kick out  
Stugan är betald och avtalet är påskrivet. Mötet informeras om att de behöver ta med sig lakan 
och påslakan. De bilar som ska köras är Max, Malins och Jespers. Tiden som gäller är 
12.30-12.00. Lunch ska ätas innan vi åker och sedan fika på plats. Så de måltider som ska handlas 
till är fika, middag, snacks och frukost.  
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20190527 
Josefine Wennerholm 
Ekonomiansvarig 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att eventet Way out SöDER på Helsingborgens innergård har avtalat 
spelning med flertalet DJs och en artist. Förslag är att utrustning till dessa ska hyras från 
utomstående part för bra kvalité. Highway är ett bolag som Stampus har tidigare kontakt med 
och erfarenhet av. Därför frågas mötet om Highway kan återigen anställas för scen, ljud och ljus 
uthyrning och montering.  
 
 
Förslag på beslut är hyra Highways tjänster angående scen, ljud och ljus och därmed godkänna 
betalningen på 19 609 sek.  
 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna faktura från Highway på 19 609 sek.  
 


