
STYRELSEMÖTE
Dagordning 5/10-2020 – 18:00
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 Wilma Johansson och My 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 5/10-2020

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående mötesprotokoll (5 min)

a) Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll

9. Information

a) Sjömanskyrkan

Ekonomiansvarig har pratat med sjömanskyrkan. Hasparna i griden får ej tas ner i marken. Då kan man

ej öppna utifrån. Framöver ska styret och övriga arbetare tänka på att inte ta ner hasparna. Grindarna

behöver inte stängas mellan 8 till 21, förmedla detta till de andra föreningarna på borgen.

b) Återkoppling kickoff

Ekonomi, ordförande och fastighetsansvarig var på kick-off  med Helsingborgs stad. Staden ställde sig

positiva till fler trygghet-kvällar och vill bidra med utbildningar och förebyggande. Samt att främja

marknadsföring mellan staden och övriga studentföreningar. Frågan skulle ställas vidare till



marknadsföringsansvarig, dess assistent samt vice ordförande. Kommer hålla möte med HSF en gång i

månaden. En till två medlemmar från styrelsen ska delta varje månad.

10. Diskussion

a) Fredagsföret november

Dubbelbokning av borgen då SRS ska hålla möte i sittningssalen. Hur som helst kommer styrelsen

överens om att dessa två evengemang kommer kunna hållas samtidigt. SRS-mötet pågår till 20.00

och fredagsföret börjar 21.00.

b) Utskott

Sista ansökningsdagen för utskottsansvarig har varit. Det finns tre utskott som inte har en ansvarig.

Volleyboll, badminton och löpning. Utskottsansvarig föreslår att svettas med stampusutskottet

skulle ta över dessa aktivitet. Löpning kan man slå ihop med svettas med stampus. Utskottsansvarig

ska kontakta en intressent och hur engagerad hen är. Övriga sporter skulle kunna köras då och då

av Stampus. Priser på olika aktivitet diskuteras särskilt fotbollsutskottet, styrelsen kommer fram till

att man betalar för att vara med om man inte är med i Stampus. Information måste komma ut till

som deltar i evengemang. En gratis gång sen betalar man 50 kronor om man inte är medlem (då är

det gratis). Tröjor till utskottsledare skulle kosta 120 kronor.

c) Åtgärder vid dåligt beteende

Ordförande informerar att två arbetare har uppfattat dåligt beteende från besökare. Viktigt att vi

informerar barlagen och pubassistenterna om hur de ska agera vid sådana situationer. Ordförande

kommer skicka ut ett mejl till de berörda personerna.

d) Klätterlabbet

Pubmästare Victor har tagit kontakt med klätterlabbet om ett eventuellt samarbete. Klätterlabbet

finner sig positiva till detta om det skulle finnas ett intresse från våra medlemmar.  Återkoppling

från dem kommer och detta kommer diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

11. Beslut

Beslut om inköp av tröjor till utskottsledare.

Styrelsen godkänner utskottsansvarigs förfrågan att köpa in tröjor till utskottsledarna.

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)



Total mötestid: 1 timme

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ _________________________

My Johansson Wilma Johansson

Stamp

Stamp
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