
STYRELSEMÖTE
Dagordning 8/2-2021 – 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 Josefine Johansson utses till sekreterare

4. Val av justerare, tillika rösträknare

a) Mötet föreslår att My Johansson och Namwan Chansaeng 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 8/2-21

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

10. Diskussion

a. Uppföljning evenemang

Marknadsföringsansvarig uppdaterar styrelsen med svar från instagramförfrågan om vad

medlemmarna önskar för onlineevent under pandemin:

kahoot, quiz, spelkväll, beerpong är de förslag som



Calle Cronerud (spelutskottsledare) håller gärna en spelkväll, han har fått i uppgift att

lägga upp en plan och återkomma.

Utskottsansvarig har inte någon från eventutskotten som vill göra något onlineevent.

Styrelsen diskuterar hur man skulle kunna genomföra beerpong online med olika

breakout- rooms, ordförande och utskottsansvarig ska fila på ett upplägg.

b. “Pubkväll” i samband med öppet hus

Sanna Trygg (Kommunikationsansvarig på Campus Helsingborg) har frågat om vi vill vara

en del av Campus Helsingborgs öppet hus som kommer hållas digitalt i år.

De är intresserade av en  digital pubkväll och har meddelat att de kan hjälpa till med

tekniken.

Ordförande ska undersöka närmare vad Campus vill att kvällen ska innehålla men av den

information hon fått ska det vara ett avslappnat forum där blivande studenter kan prata

med de olika studentföreningar.

Styrelsen ser det som en positiv möjlighet för oss att visa Stampus.

c. Surfresan

Utskottsansvarig känner att det känns svårt att genomföra surfresan på grund av

pandemin.

Resten av styrelsen håller med. Läget känns för kritiskt i nuläget. Styrelsen väljer därför att

ställa in resan i år.

11. Beslut

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Näringslivsansvarig: Har fått nytt kontrakt med forsea: 30 % rabatt på biljetter. Näringslivsansvarig

försöker även utöka erbjudandet under nollningsveckorna. Rabatten har blivit mindre än den

Stampus tidigare har haft.

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 25 minuter



ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ _________________________

Namwan Chansaeng My Johansson

Stamp

Stamp
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