
STYRELSEMÖTE
Dagordning 26/10-2020 – 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 Josefine Johansson utses till sekreterare

4. Val av justerare, tillika rösträknare

a) Mötet föreslår att My Johansson och Viktoria Frostadottir 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 26/10-2020

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående mötesprotokoll (5 min)

a) Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll

9. Information

a) Presentation för YH & Modevetenskap

My har ordnat med presentation för YH och Modevetenskap.

YH kommer hållas på plats Modevetenskap är digitalt.

10. Diskussion

a) Miljöförvaltningen

Vi har fått in ett klagomål om att utföra evenemang inte helt enligt restriktioner för corona. My har

diskuterat frågan och fått till sig att vi gjort rätt förutom att vi inte får dricka stående/dansandes.

Vad kan vi göra för åtgärder



● Vi kan ha separata bord istället för långbord.

● Behöver ha en ordningsvakt till dansgolvet för att se till att ingen dricker vid dans.

● Skriva ut lappar med restriktioner.

● Sätta markeringar vid toaletterna för köbildning och förbättra den för baren.

● Till torsdagspuben kan en lösning vara att ha en bar i sittningssalen för att ha personal som har

koll där

b) Innebandyklubbor

● Vi har endast 4 klubbor och behöver köpa in fler. Vi bestämmer att Wilma köper in 5 nya

klubbor i ett samarbete med Stampus FM

c) Spotify-konto

● Köpa ett konto på spotify för musikspelning i Borgen. Vi behöver ta reda på om vi behöver

köpa ett företagskonto eller om det räcker med ett privat.

d) Piano- och spanskalektioner

● Vi har en medlem som skulle vilja hålla spanska och pianolektioner och undrar om vi kan

hjälpa till. Vi bestämmer att vi behöver ta reda på vad han tänker sig, om han vill göra det

ideellt eller få pengar för det.

11. Beslut

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Total mötestid: 1 timme

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ _________________________

Viktoria Frostadottir My Johansson

Stamp

Stamp
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