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KALLELSE  

Härmed kallas styrelsen till möte:     
Den: 5 september klockan 18:00   
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 4 september 23:00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Martin Grandelius 
Ordförande Stampus 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
02 Närvarande  
03 Val av mötesordförande 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
05 Val av sekreterare  
06 Adjungerade 
07 Fastställande av dagordning 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll 
09 Beslut 
10 Diskussion 

a) Utvärdering Avstampet 
b) Campus vänner 
c) Medlemskrav 
d) Mångstudent 
e) Företagsmässa 
f) Infokväll 
g) HBK (Tillägg) 

 
11 Information  

a) Ljudmätning 
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12 Postgenomgång 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
 
 
 
MÖTESHANDLINGAR 

1) Beslutsunderlag 
2) Motioner 
3) Informationspunkter 
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01 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 
 
02 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius Ordförande 

Viktoria Grönvall Vice ordförande 

Louise Rydström Pubmästare   

Therese Lundberg Pubmästare 

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 

Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Anton Söder  Stationschef 

Fredrik Svensson  Ekonomiansvarig 
Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 
Kenney Thomasson IT-ansvarig 
 
Adjungerade 
Linda Björklund 
 
Anmäld frånvaro 
 
03 Val av mötesordförande 
 
Mötet beslöt att välja Martin Grandelius till mötesordförande  
 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
 
Mötet beslöt att välja Kenney Thomasson och Angelica Alfvén.   
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05 Val av sekreterare  
 
Mötet beslöt att välja Viktoria Grönvall till mötessekreterare.   
 
 
 
06 Beslut om adjungeringar 
Mötet beslutar att  adjungera in Linda Björklund.  
 
07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet önskar lägga till beslutspunkt 9 a) blippar, samt diskussionspunkt 10 h) 
marknadsföringsassistent + utskott och 10 i) styrelsetröjor.   
 
Mötet beslöt att fastställa dagordningen efter dess ändringar.   
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  
 
Godkändes till handlingarna.  
 
09 Beslut 

a) Blippar (se bilaga 1) 
 
Förslag på beslut är att köpa in fler blippar till Helsingborgen då dessa tagit slut. 

Styrelsen väljer att   gå till beslut om inköp av 10 blippar..  

Styrelsen går till beslut att köpa in 10 st blippar till en kostnad av 560 kr.  
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10 Diskussion 
a) Utvärdering Avstampet 

Göra en mapp som kan användas till överlämningen inför nästa års styrelse.  
 
Under Avstampet: 
Teknikbiten fungerade bra, musiken gick bra och allt flöt på. Ljusmasten gav bra ljus över 
området. Kassorna måste uppdateras så de inte tappar kontakten med kvittoskrivaren.  
Fotografering och filmning under kvällen flöt på. Bilder publiceras inom kort på 
Facebook. Bra utrustat med skyltar och brandsläckare. Strömmen försvann under en 
snabb frekvens men löstes snabbt.Utomstående bröt strömförsöjningen under en kortare 
period, men detta återställdes snabbt. Walkie-talkiesarna behöver nya head-seats men 
fungerade annars väldigt bra.  
Lite dålig kommunikation mellan barerna ibland, vinet tog slut. Maten blev en riktig succé 
och fick mycket beröm. Mer soptunnor, även på utsidan. Eftersläppet blev mycket lyckat! 
Nästan helt fullt på The Tivoli. Ekonomi, lite bättre resultat detta året än föregående.   
 
Lite tydligare info kring entrén. Vakterna, Safe bevakning. Se över om det finns andra 
alternativ nästa gång. IQ-projektet, skicka in utvärdering om hur vattenstationen 
fungerade och att vi jobbade med varannan vatten.  
 
Trots omständigheterna som skedde i början av kvällen gick det väldigt bra!!  
Utbildning av c-cert borde tas tidigare nästa år.  
 

b) Campus vänner 
Stipendiesökning stänger nästa vecka.  
Joakim ger förslag till att söka för inköp av teknik.   
Louise ger förslag på utomhusbio, kostar ca 20 000 kr.  
Viktoria ger förslag på att hyra in en kock som kan gästspela i köket för att engagera 
medlemmarna. 
Martin föreslår utbildning med styrelsen.   
 

c) Medlemskrav 
Vad krävs det för att vara medlem i Stampus? 
Koppling till Lunds universitet eller att man läser på högre utbildning i Helsingborg.  
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d) Mångstudent 
Maktsalongen 16 000 kr. Styrelsen tycker det är för mycket pengar för en föreläsning som 
kanske inte blir fullbokad. Louise kollar på alternativ till föreläsare.  
 

e) Företagsmässa 
Torsdag 10-16.  
Stampus bjuder på godis och kaffe under företagsmässan.  
Viktoria fixar schema och lägger ut på google drive. 
Styrelsekläder under dagen.  
 
Föreningsmingel på kvällen: 
Alla föreningar kommer vara på Helsingborgen, 18-22. En från varje styrelse jobbar, 
annars får föreningen inte delta.  
Studenterna kan då ställa ytterligare frågor till föreningarna. Lite lättare mat under kvällen 
samt dryck. Nachotallrik, buffalo wings etc.  

 
f) Infokväll 

13 september från klockan 18:00. 
Medlemmarna får träffa alla utskott, anmäla sig, ställa frågor.  
Alla utskott startar samtidigt, medlemmarna får välja vilket utskott de är mest intresserade 
att av.  
 
Praktiskt:  
Meddela alla utskottsansvariga om upplägget.  
Sporter, DJ, event, skidresan, bar/matlag, i olika rum. 10 min presentation, 10 min frågor, 
5 min inskrivning.  
 
Kan ej närvara: Viktoria  

 
g) HBK (Tillägg) 

Amina, Joakim och Martin går.  
 

h) Marknadsföringsansvarig + projektgrupp (se bilaga 2) 



Studentföreningen Stampus  Sammanträdesdatum 

Styrelsen  den 2016-09-05 

 
   

   

  

Stampus                                                            info@stampus.se   

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg      www.stampus.se  

Det finns ett intresse för att utveckla en projektgrupp inom Stampus som har hand om 
marknadsföringen. 
 
Pierre föreslår Linda Björklund som marknadsföringsassistent för Stampus verksamhetsår 
16/17.   
 
Bifalles: Mötet beslutar att  välja in Linda Björklund 

marknadsföringsassistent för Stampus 
verksamhetsår 16/17.  

 
i) Styrelsetröjor till assistenterna.  

Förslag om att köpa in fler pikéer i samma veva. Prisförslag måste tas fram.  
Mötet beslutar att fortsätta diskussionen på nästa möte.  
 

 
11 Information  

a) Ljudmätning 
Miljöförvaltningen har varit här och kollat ljudnivån, negativt resultat. Måste föra loggbok 
på egenkontroll om miljöförvaltningen kommer och kontrollerar. Inköp av ljudmätare?  
Kommunen kommer och sätter in ljudskivor i fönsterna. Prova att förflytta baren. 
Möjlighet att sänka volymen lite. Är det för hög nivå inne väljer folk att gå ut och prata 
istället. Utveckla konceptet kring torsdagspub vs torsdagsklubb?  
 
Streck i debatten.  
Sammanfattning: Sänka volymen, ljudskivor, informera medlemmarna, uteservering.   
 

12. Postgenomgång 
 
12.1 Ordförande 
- Möte med HBK, HSF, Campus vänner.  
 
12.2 Vice ordförande 
- IQ-projektet. Haft kontakt med Anna Sjölin och fått bra information av vad IQ-
projektet innebär. Att det är ett dotterbolag till systembolaget. Ta kontakt med Örjan som 
är bartender och har ett stort intresse för alkoholfria cocktailars.  
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- Viktigt att alla skickar medlemsregistret samma dag som man suttit på U2! 
- Leta mer information kring Kick-off.  
- 526 medlemmar.  
 
12.3 Ekonomiansvarig 
- Viktor är snart klar med bokföringen. Efter det sker överlämningen.  
 

12.5 Pubmästare 
- Meny under AW’n 
- Meddela de andra föreningarna om hur alkoholinköp fungerar, att information måste gå  
fram till pubmästarna angående beställningar etc. Lyft i HBK. 
- Under c-certutbilningen fick vi reda på att personalen i organisationen måste vara 
medlemmar i organisationen. Hur funkar det för agora och ING, måste de vara 
medlemmar i Stampus? Boka möte med tillståndsmyndigheterna.  
- Behöver personal till ING’s avslutningssittning.  
- 90 kronor/personal till representation på personalfest.  

12.6 Fastighetsansvarig 
- Kontakta förvaltningsansvariga angående blippar.  
- HBK-möte- Elektrikern har varit på Helsingborgen och kollat läget.  
- Riktlinjer för Campus.  
- Duken i sittningssalen under processen.  

 
12.7 Marknadsföringsansvarig 
- Facebooksidan går bra. Vi valde att marknadsföra Avstampet och det gav bra respons.  
- Projektgrupp, möte på onsdag. Header omgjord lite från förra året.  

 

12.8 IT-ansvarig 
- Kenney lämnade tidigare. 
 
 
12.9 Näringslivsansvarig 
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- Move about, uthyrning av elbilar. 5 gratistimmar/termin om vi instagrammar inom 24 h 
att vi använder dem.  
 
 
12.10 Utskottsansvarig 
- Sporterna drar igång om två veckor.  
 
 
12.11 Stationschef 
Inget att tillägga. 
 
 

 
ÖVRIGT 
 
12 Mötets avslutande  
 
Mötet avslutades. 
 
 
 
  
 
_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius   Viktoria Grönvall      
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Kenney Thomasson   Angelica Alfvén 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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Bilaga 1 
 
Till Styrelsen 
 
20163108 
Amina Gummesson 
Fastighetsansvarig 
___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund till beslutet var att blipparna till Helsingborgen började ta slut samt att efterfrågan på 
nya blippar trillat in från diverse föreningar. 
 
 
Förslag på beslut att köpa in 10st nya blippar för 560 kr. 
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
att godkänna ett inköp av nya blippar 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen 
Amina Gummesson 
Fastighetsansvarig 
Stampus  
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Bilaga 2 
 
Till Styrelsen 
 
20163108 
Pierre Perusko 
Marknadsförigsansvarig 
___________________________________________________________________________ 
 
Efter att marknadsföringsansvarig Pierre Perusko sökt en assistent har en Linda Björklund visat 
intresse för posten som marknadsföringsassistent. 
 
 
Förslag på beslut är att välja in Linda Björklund som marknadsföringsassistent. 
 
 
Styrelsen förslås besluta 
att välja in Linda Björklund som marknadsföringsassistent. 
 
 
I tjänst, idag som ovan på Helsingborgen 
 
Pierre Perusko 
Marknadsföringsansvarig 
Stampus 


