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Styrelsen                                                                                  Måndag 11 November 2019 

Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 11 november, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 11 november, klockan 16.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 

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) Design av studentkortet VT20 (5min) 

b) Brandsäkerhet Helsingborgen (10min) 

c) Personalsittning 14:e december (5min) 

10.  Diskussion 

a) Alumnipub 15:e november personal (10min) 

b) Enkätundersökning (5min) 

c) Fribiljetter till Depeche mode (5min) 

11.  Beslut 

a) Inköp av matchtröjor Stampus IF (10min) 

     12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 
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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 Jonatan Jensen och Marcus Sjökvist. 

5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                   

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig                                                 

  

Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig                                                      

  

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      

  

Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                   

  

Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare                              

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig 

Anna Lorenz                                                             Pubmästare  
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Tim Solvang                                                              IT-ansvarig  

Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig     

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Icke närvarande         

6.  Adjungerade 

 

7.  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll. 

Mötet att beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9.  Information 

a) Design av studentkortet VT20  

Ny design på kortet, loggan kommer de sätta ut på kortet. Ebba skickar in kortet.  

 

b) Brandsäkerhet Helsingborgen  
Utbildning bland styrelsemedlemmarna sker. Går igenom säkerhetspärmen, nödutgångar, 
släckutrustning ska inte täckas över, brandtelefonen ska bäras med i lokalen, uppsamlingsplats. 
Styrelsen är ansvariga för de som ska tillhandahålla den informationen. Brister anmäls till 
Jonatan.  
 
c) Personalsittning 14:e december  
Planer finns för tema, finns två teman aktuella som diskuteras på mötet. Efter röstning har ett 
tema röstats fram. Det kommer läggas en budget för denna tacksittning.  
 
10.   Diskussion 

a) Alumnipub 15:e november personal  

Det saknas personal för denna kväll. Styrelsen delas in, 6 den tidiga tiden vs 4 på kvällen. Vi får 

hjälp av en assistent och en barlagsledare.  

Styrelseuppsättning för kvällen:  

Hela kvällen: Wilma, Adrian, Pavel 

Halvpass: Tim(kväll) Anna. H (tidiga), Totte (tidiga), Ebba(tidiga), Märtha (tidiga). 

Tidiga passet ses kl. 15:00 för att färdigställa pastasalladen.  
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b) Enkätundersökning  

En gammal Stampus medlem som jobbar för ett företag som säljer grönsaker. Vill dela en enkät 

som svarar på matfrågor. Ha det i samarbete med en torsdag på U2 där studenter kan fylla i 

enkäten.  

 

c) Fribiljetter till Depeche mode  

Röda kvar har en livestream konsert som vi Stampus medlemmar kan få rabatt på. Samt att vi ska 

få fribiljetter till en föreställning. Visning 21 eller 24 november, rabatt kan vi få på bägge dagarna. 

Ord. Pris 150 kr, Stampusmedlemmar får betala 115 kr.  

 

11.  Beslut 

a) Inköp av matchtröjor Stampus IF (Se bilaga 1)  

Efter en efterfråga av matchtröjor som representerar Stampus på olika matcher vill styrelsen 

köpa in 16 stycken matchtröjor som kan användas av alla utskotten vid behov. Detta kommer 

skapa gemenskap för de som åker på matcherna för att representera Stampus.  

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna att 16 stycken matchtröjor köps in 

 

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna att 16 stycken matchtröjor köps in   

 

12.  Postgenomgång 

A.             Näringslivsansvarig 

Fortsätta planeringen för tacksittningen. Höra av sig till enkäten tjejen. Höra av sig till 

Röda kvarn. Ska beställa matchtröjor. Fixa hemsidan. Lösa Campus trakasserier. Få tag i 

Lekia angående sponsring.  

 

B.             Marknadsföringsansvarig 

Ska fixa med surfresan för biljettsläppet på fredag. Göra evenemang för nästa klubb. 

Skicka in studentkortet. Sitta på U2 och fortsätta planeringen inför tacksittningen.  

 

C.             Pubmästare 

Anna: Beställa alkohol 

Marcus: Köpa mat till tre tillfällen, jobba tre dagar. Snacka med HBG bryggeri om 

tröjorna och om provsmakningsrundtur.  
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D.           Ekonomiansvarig 

Göra en bra presentation på höstmötet. Ska hitta faktureringsuppgifterna för MiH.  

 

E.            Fastighetsansvarig 

Felanmäla diverse saker om bland annat avloppssystemet, listen i sittningssalen, 

herrtoaletten. 

 

F.             Vice ordförande 

Fixa protokoll, möte med Daniel, fixa klart allt inför höstmötet. 

 

G.            Ordförande 

Fixa klart allt inför höstmötet, möte med Daniel.  

 

H.      Stationschef 

Laddat upp en podd sen ska han jobba hela kvällen fredag.  

 

I.           IT-Ansvarig 

Ska fixa ljuskanonerna, jobba, fixa IT inför höstmöte. Fixa hemsidan. Lösa projektor till 

pub quizet. Sitta på U2 och jobba fredag.  

 

J.            Utskottsansvarig 

Ska sitta och planera tacksittningen. Stämma av tid med David. Önskemål från innebandy 

och volleyboll vill byta tider. Beställa en inomhusvolleyboll.  

ÖVRIGT    

13.  Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1 

 Till styrelsen   

20191111 

Matchtröjor 

Utskottsansvarig 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att köpa in 16 stycken matchtröjor till Stampus IF idrottsutskott då det 

skapas en samhörighet vid idrottsevenemang, vidare framkommer det i större utsträckning vilken 

förening medlemmarna representerar när de deltar i olika evenemang. Förhoppningen är att 

dessa tröjor kan användas i fortsättningen och för framtida styrelser, därmed kommer dessa 

också vara uppdaterade med ny logga. Priset för dessa uppgår till 1640: - inkl. moms och frakt. 

Styrelsen anser att detta är en rimlig investering som kan komma till användning för kommande 

verksamhetsår.  

  

Förslag på beslut är att godkänna att 16 stycken matchtröjor köps in 

Styrelsen föreslås  

att godkänna att 16 stycken matchtröjor köps in 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Hinders 

Vice Ordförande 

Stampus 


