
 
STYRELSEMÖTE 
Dagordning 18/1-2021 – 18:00 
Digitalt / Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

a) Mötet föreslår att My Johansson utses till mötesordförande 

3. Val av sekreterare 

a) Mötet föreslår att Ida Alfonsi utses till sekreterare 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 

a) Mötet föreslår att My Johansson och Wilma Johansson utses till justerare, tillika rösträknare 

5. Närvarande 

a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan 

6. Adjungerade 

7. Fastställande av dagordning 

a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 18/1-21 

Mötet godkänner den aktuella dagordningen.  

 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 

a. Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll 

Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.  

9. Information 

a. Möbelleverans (5 min) 

Ordförande informerar om leveransen av nya möbler till Borgen. Pubmästare Adrian poängterar att 

om vi har som intention att måla om så borde detta ske innan leveransen. Adrian informerar vidare att 

frågan om det finns möjlighet att hyra in målare eller om målningen faller på oss (och de andra som 

vistas på borgen).  

b. Söderscen (5 min) 

 



 

Studieplatser med WIFI i parken, 3 - 4 studenter träffar ledaren för projektet för att få ideér. 

Ordförande frågar om någon i styrelsen är intresserade av att delta i detta möte.  

10. Diskussion 

a. Datum årsmöte (5 min) 

Ordförande kommer med ett primärt datum för årsmötet den 6/5.  

b. Innehåll studentmagasin (15 min) 

Informerade att vi ska införa ett studentmagasin, detta för att informera om studentlivet i Helsingborg. 

Vad vi vill prioritera att ha med i detta magasin. Vi har relativt fria händer med vad som ska ingå samt i 

vilket format detta ska presenteras i. Styrelsen kommer med ideér där de dels kommer fram till att vi 

ska informera om alla punkter som ingår i Stampus, som våra sportevent, våra erbjudande och övriga 

event som arbetar för sammanhållning. Ordförande kommer med ideén att bibehålla det formatet som 

vi tidigare haft, Stampus guiden.  

c. Alternativ trygghetskväll 2021 (15 min) 

Ordförande informerar om att Helsingborgs stad har önskemål att ha ytterligare en trygghet kväll men 

på grund av rådande situation så kommer detta ske på ett alternativt sätt, digitalt. Helsingborgs stad vill 

däremot ha ideér på hur de kan fånga upp studenter som har synpunkter eller förbättringspunkter.  

11. Beslut  

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)  

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.  

 

Total mötestid: 45 minuter 

 

ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande 

 

Justerare 

 

 

 



 

__________________________ _________________________ 

Wilma Johansson             My Johansson  
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