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Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 30 september, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 30 september, klockan 16.00. 
  
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 

 Dagordning  

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min) 

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. Information 

a) Evenemang – lunchföreläsning med brottsofferjouren (5min) 

10.  Diskussion 

a) Nya Stampus IF-tröjor med uppdaterad logga (10min) 

b) Surfutskottsansvarig (10min) 

c) Marknadsföring av sporter (10min) 

d) Marknadsföring av Torsdagsrestaurang & Torsdagspub (10min) 

e) Marknadsföring på Instagram (10min) 

f) Yogautskott (10min) 

g) Brunchutskott (10min) 
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h) Uppgradering av garderob (10min) 

i) Oktoberfest (15min) 

j) Samarbete med Helsingborgsbryggeri (15min) 

k) Samarbete med Venture Lab (10min) 

l) Samarbete med Campus Open 

11.   Beslut 

a) Inröstning av innebandyledare – Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson (5min) 

b) Inröstning av badmintonledare – Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson 

(5min) 

c) Inköp av förbrukningsmaterial Stampus IF (5min) 

12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot). 

  

ÖVRIGT                      

13.  Mötets avslutande. 

 

1.   Mötets öppnande 

Stampus ordförande Pavel Drozdov förklarar mötet öppnat. 

2.                                Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Pavel Drozdov till mötesordförande. 

 

3.   Val av sekreterare 

Mötet beslutar att välja Anna Hinders till mötessekreterare.  

 4.                                Val av justerare, tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Tim Solvang och Marcus Sjökvist. 
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5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                   

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig                                                 

  

Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig                                                      

  

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      

  

Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                   

  

Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare                       

Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig             

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig 

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Tim Solvang                                                              IT-ansvarig 

Icke närvarande         

Anna Lorenz                                                             Pubmästare   

6.  Adjungerade 

 

7.  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll (5 min). 

Mötet att beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9.  Information 

a) Evenemang – lunchföreläsning med brottsofferjouren  

Wilma har bokat lokal till brottsofferjouren, blir av måndag 7 oktober, vi lägger ut ett evenemang 
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om detta. Wilma har övergripande koll om vi ska hantera mackbeställningen.  

 

10.   Diskussion 

a) Nya Stampus IF-tröjor med uppdaterad logga  

Eftersom Stampus IF har matcher vill de ha matchtröjor att spela i. Wilma kollar offert på västar 

som kan användas av alla utskott.  

 

b) Surfutskottsansvarig 

Diskussion om de ska vara 4 stycken i surfutskottet. Återkommer till oss om hur de att göra, 

därefter kommer vi att rösta in surfutskottsledarna på nästa möte.  

 

c) Marknadsföring av sporter  

Uppfattas att vi inte har sporter på Stampus. Vill ha ett mer aktivt instagram konto, ledarna 

skickar bilder till exempelvis Ebba för att läggas ut på instagram kontot för att öka uppfattningen 

att vi har Stampus IF.  

 

d) Marknadsföring av Torsdagsrestaurang & Torsdagspub  

Allt har inte varit helt klart för att kunna marknadsföra dessa evenemang. Finns en plan på att 

köra enklare maträtter på torsdagar som publagen löser. Vidare diskussion kommer efter 

Oktoberfesten. Vi vill ha öppet varje torsdag för skapa en medvetenhet att vi alltid har öppet på 

torsdagar på borgen. 

 

e) Marknadsföring på Instagram  

Använda oss mer av Instagramkonto, se föregående diskussion angående marknadsföringen.  

 

f) Yogautskott  

Jonatan har haft möte med yogainstruktören, skulle höra av sig men har ej återkopplat tillbaka till 

honom. Diskussion om att ha som ett evenemang på borgen. Vi kommer inte ha yoga som ett 

utskott.  

 

g) Brunchutskott  

Brunchutskottet tycks ska läggas söndagen efter fredagsklubben. Vi ska ha förköpsbiljetter till 

brunchutskott kan vara en lösning på att veta hur många som kommer att medverka. Första 

brunchen sätter vi ett max antal, antalet kommer vara 50 personer som vi sätter till en början. 

Tiden är 11:00-14:00. 20 oktober kommer bli den första brunchen.  

 

h) Uppgradering av garderob  

Ligger på förslag hos Emelie och Jenny. HBK möte på torsdag 16.15 som tar vidare 

diskussionen på detta möte.  
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i) Oktoberfest  

Vakter kommer vi inte att behöva under detta evenemang. Maten kan vara currykorv, sås samt 

pommes/potatissallad. Märtha kollar med evenemang om de kan tillaga detta.  

Pris 120 kr för sittning, 50 kr för eftersläp, 1 x drinkbiljett ingår i sittningspriset. 

Biljettförsäljningen för sittningen uppgår till 100 personer. Öl tapp ska hyras in av 

Helsingborgsbryggeri. Tider: 18:30- 02:00 

Försäljningsdagar: torsdag 3/10, tisdag 8/10(eventutskottet), torsdag 10/10 på U2, 12-13:15. 

Samt att biljetter säljs måndag 7/10 - fredag 11/10, 11-15 på borgen. 

 

j) Samarbete med Helsingborgsbryggeri  

Vi vill ha enheter som är mer lokala till baren, Skåne IPA och Cider är något som ska tas in från 

Helsingborgsbryggeri. Pubmästarna anordnar möte med Helsingborgsbryggeri. Stampus öl under 

diskussion. Briska päron utgår i sortimentet.  

 

k) Samarbete med Venture Lab  

Entreprenörer som också samarbetar med Agora och ING, detta pågår 23-24/11. Frågan är om 

Stampus kan ha ett eftersläp lördagen på borgen. ING har bokat lokalen och vi kan ej ha 

eftersläp. 

 

l) Samarbete med campus open 

Campus open anordnar öppet hus, ett alumni event. Kommer vara lunchträff 12-13. Mingel och 

Miniföreläsning om ha en serviceinriktad verksamhet kommer hållas. Stampus kommer anordna 

alumni pub på kvällen. Datum: 15 november.  

Kolla hur tidigare styrelse gjort med exempel gästmedlemskap. Blir ett stampusevenemang. 

Jonatan bokar lokal och styrelsen kommer att jobba under detta evenemang. Agora kontaktas. 

 

 

 

 

11.  Beslut 

a) Inröstning av innebandyledare – Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson (Se bilaga 1) 

Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson har skickat in kandidatur och visar goda kunskaper inom 

området, deltagit på samtliga innebandytillfällen under föregående termin.   

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson som 

innebandyledare.  

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson som 

innebandyledare. 
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b) Inröstning av badmintonledare – Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson 

(Se bilaga 2) 

Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson har skickat in kandidatur och visar goda 

kunskaper inom området badmintonledare. 

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson som 

badmintonledare.  

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson 

som badmintonledare. 

 

c) Inköp av förbrukningsmaterial Stampus IF (Se bilaga 3) 

Förbrukningsmaterial saknas till utskotten fotboll och volleyboll. Beslut om att det kommer 

köpas in 2 volleybollar och 2 pumpar för att material ska finnas till dessa utskott.  

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna att köpa in 2 volleybollar och 2 pumpar köps in till 

utskotten.  

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna 2 volleybollar och 2 pumpar köps in till utskotten.  

12.  Postgenomgång 

a)             Näringslivsansvarig 

Sista rycket på söder för att ordna till detta. Fått offert på kläder, skickar iväg 

beställningen i veckan. Väntar på återkoppling på spelen. Dubbelkolla mackor till 

föreläsningen. Fixa offert till västarna (Stampus IF). Svara adventure lab om ej 

genomförbar eftersläp.  

 

b)             Marknadsföringsansvarig 

Göra evenemang för lunchföreläsning, torsdagsrestaurang/pub, oktoberfest, skriva ut 

biljetter, fixa bilderna som tagits. Sitta med Märtha och få kontroll på utskottsveckan. 

 

c)             Pubmästare 

Marcus: Fixa schema på onsdag, gå igenom kylar och frysar. Kontakta HBG bryggeri, 

Beställa/kolla över maten till Oktoberfesten. Bjuda in barlagen till Facebook grupperna.  

 

d)           Ekonomiansvarig 

Strukturera upp bankkorten. Betala fakturor. Kolla över personalkorten till 
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pubassistenter, barlagsledare, styrelsen. Släppa Feb´s video.  

 

e)            Fastighetsansvarig 

Fixa till soprummet och få hämtning på soporna. Kolla rullgardinen i sittningsalen.   

 

f)             Vice ordförande 

Fixa protokollen, boka bord till U2 på tisdag den 8/10. Ha dialog med Märtha på utskott 

och hjälpa till vid behov. Göra om fika/U2 schemat för att få in Märtha i detta. 

 

g)            Ordförande 

Möte med HBK 16:15. Styra upp mejlen och få kontroll på detta. Fixa iordning 

Facebook grupperna. Ska boka in möte med Emelie(Helsingborgsstad). Innergården 

håller på att bli klart, fråga om dagvattenbrunn till Jenny.  

 

h)      Stationschef 

Podda vidare 

 

i)   Utskottsansvarig 

Värva folk från eventutskottet som kan jobba Oktoberfest. 2-3 personer från utskott till 

den 8/10 på U2. Be Ida kolla igenom förrådet till Oktoberfesten. Kolla 

debiteringskostnaden för nycklarna och fixa klart nyckelkvitteringen. Kolla om lokalen 

för badmintonen är ledig nu på söndag samt om man kan man utöka tiden till 2 timmar. 

Kolla när innebandy ska köra igång. Kontakt med utskottsledarna om att fotografera 

under aktiviteten eller om aktiviteten blir inställd. Bli inbjuden i Facebook gruppen.  

 

j)           IT-Ansvarig 

Ska kolla upp bredbandet, snackar med Telia och Telenor. Telefonen ska lösas, 

alternativt köpa in en ny telefon. Filmduken och kontrollen till filmduken ska köpas in. 

En strobe och en belysning på dansgolvet är sönder, ska kolla upp detta.  

 

ÖVRIGT     

Besöka klasserna för att informera om Stampus.  

                  

13.     Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1 

 Till styrelsen   

20190930 

Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson 

Innebandyledare 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att välja in Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson som innebandyledare då 

de har stor erfarenhet inom denna befattning. Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson har skickat 

in kandidatur. Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson har god förmåga till samarbete och har vid 

tidigare år medverkat på tidigare innebandyutskott, samt har de erfarenhet inom 

innebandyutskottet. 

  

Förslag på beslut är att godkänna Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson som innebandyledare 

 Styrelsen föreslås  

 att godkänna Linnéa Kuczerski & Oskar Pettersson som innebandyledare. 

 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Märtha Sandin Värn 

Utskottsansvarig 

Stampus 
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Bilaga 2 

 Till styrelsen   

20190930 

Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson 

Badmintonledare 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att välja in Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson som 

badmintonledare, de har alla goda erfarenheter att leda grupper. Beslutet att tre stycken 

badmintonledare finns är för att kunna hjälpas åt med badmintonen under varannan söndag och 

att det då ska finnas minst en ledare på plats. Alla tre har god förmåga till samarbete och visar på 

ett stort engagemang till badmintonutskottet.  

  

Förslag på beslut är att godkänna Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson som 

badmintonledare. 

 Styrelsen föreslås  

 att godkänna Filip Nordström, Jimmy Westman & Max Persson som badmintonledare. 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Hinders 

Vice Ordförande 

Stampus 
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Bilaga 3 

 Till styrelsen   

20190930 

Inköp av förbrukningsmaterial Stampus IF 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att det har saknats förbrukningsmaterial till utskotten, för att utskotten ska 

kunna fortsätta verksamheten behövs 2 stycken pumpar samt 2 stycken volleybollar till dessa 

utskott.  

Förslag på beslut är att godkänna 2 stycken pumpar samt 2 stycken volleybollar köps in till 

Stampus IF.  

 Styrelsen föreslås   

 att godkänna 2 stycken pumpar samt 2 stycken volleybollar köps in till Stampus IF.  

 

 

 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Pavel Drozdov 

Ordförande 

Stampus 

 


