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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     
Den: 17 oktober 18.00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast  
 
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 

a) Sekretess (Se enskild bilaga) 

10 Diskussion 
a) Clowner  

11 Information  
12 Postgenomgång 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
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MÖTESHANDLINGAR 

1) Beslutsunderlag 
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01 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 
 

02 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius 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 
 
Anmäld frånvaro 
Viktoria Grönvall 
 
03 Val av mötesordförande 
 

Mötet beslöt att välja  Martin Grandelius. 
 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
 

Mötet beslöt att välja   Kenney Thomasson och Amina Gummesson. 
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05 Val av sekreterare  
 

Mötet beslöt att välja   Angelica Alfvén. 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
 

07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet önskar lägga till  
9. Beslut 
b) Nya blippar 
 
10. Diskussion 
b) Ismaskin 
c) Restaurang 
d) Ytan utanför radion 
e) Bokningar 

 
 
Mötet beslöt att fastställa dagordningen efter justeringar .  
 

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  
 

Godkändes till handlingarna.  
 
09 Beslut 
 
a) Sekretesspunkt (se enskilt protokoll) 

 

b) Förslag på beslut är att köpa Nya blippar 
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Mötet beslutar att  köpa in 10 blippar (100 kr + moms) 

 

 
10 Diskussion 

a) Clowner 
Problem med clowner i staden som skräms, hur förhåller vi oss till detta på Halloween?  
Förslag på att hyra in vakter för att hålla säkerheten. Gästerna måste kunna identifiera sig. Även 
förslag på att porta alla clowner den kvällen.  
Styrelsen beslutar att hyra in tå vakter till halloween samt att inga clowner är välkomna dessutom 
måste gästerna kunna identifieras.  

b) Ismaskin 
 
Diskussion om att köpa in en ny ismaskin för 7400 kr.  
Styrelsen beslutar att köpa in ismaskinen för 7400 kr.  
 

c) Restaurang 
 
Diskussion om att ha en kväll då några medlemmar tar över köket och säljer kebab på restaurangen 
med friterade saker. Detta löser problemet med att vi har få matlag.  
 

d) Ytan utanför radion 
 
Vems utrymme är rummet utanför radion? Staden och studenthälsan ska egentligen ha rummet 
men om det inte utnyttjas kan vi kanske göra det till ett sällskapsrum eller liknande. Ta upp detta 
på HBK och återkom.  
 

e) Bokningar 
 

Många som hör av sig och vill boka bord på torsdagsrestaurangen, hur gör vi med det?  
50 personer som bokat bord, diskussion om vi ska ta ett högre pris då de är så många och måste 

sitta i sittningssalen. Pubmästarna får själva bestämma hur de vill göra i olika situationer.  
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11 Information  
 
12. Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 
HSF och staden - 13 månaders firande av 350 års-jubileum 

En representant från varje förening för jubileumskommittén för campus Helsingborg 
HBK diskuterade Helsingborgenavtalet  

A-certifikat är den 25/10, polis och tillstånd kommer samt narkotikapolisen, 
pubmästarna går igenom vår alkoholpolicy, film kommer visas, eventuellt ta med en 
alumn som kan berätta om sina erfarenheter. Möjligtvis att studenthälsan kommer.  

 
 

12.2 Vice ordförande 
U2/Fikaansvariga denna vecka: Viktoria och Therese 
 
Alla ska ha sin styrelsetröja nästa vecka då det ska vara fotografering.  
 

12.3 Ekonomiansvarig 
Vi ligger bra till ekonomiskt.  
 
Har varit på banken  
 

            12.5 Pubmästare 

 Diskmaskinen fungerar inte.  

 Leverans på onsdag, Amina och Angelica tar emot leveransen då Pubmästarna inte kan.  

 Kommer prata med event för att göra Halloween bra.  

 Förbereder gåsamiddag nu.  

 Förslag om att ändra restaurangtiderna till 21.00 istället för 22.00, diskussion nästa vecka.  
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Förslag på om vi ska ha en budget för barlagen att röra sig med om de vill ha speciella 
dekorationer till drinkar. Beslut om att ge dem ingredienser men inte endast dekorationer.  

             12.6 Fastighetsansvarig 

Vi ska få bättre sophantering, har bett om att få tömning en gång i veckan. 

Städlista är fixad 

White-board är köpt för att kunna kontrollera vilka som är kvar i lokalerna.  

            12.7 Marknadsföringsansvarig 

Har fått hjälp av assistenter och utskottet så jobbet är effektivare.  

Kommer ha möte med de internationella studenterna och se hur vi kan få ut info bättre.  

Bilderna för oktoberfest är ute.  

Filmerna från oktoberfest är mörka så kan vara svårt att använda, kanske kan redigeras 
och användas som promoterfilm till nästa år.  

Event för lärarsittningen kommer upp i veckan.  

Event för Halloween kommer snarast.  

12.8 IT-ansvarig 
Inväntar fortfarande vitala delar till nätverket.  

 
Har lagat och rengjort lasrarna. 
 

            12.9 Näringslivsansvarig 
 

Squash kommer ha event tisdagen 15 november 16-18  

 
Roller derby 19/10 - 17.30-19.00 

 

Tre frukostbiljetter kvar, bra att lotta ut på u2. Gärna med ett formulär att fylla i.  
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Red bull kanske vill ha ett event med oss, kanske att vi borde ta 45 kr för redbull-

drinkar och ge hela burken i samband med köp av redbulldrink. 
 

Eventuellt nytt samarbete med Helsingborgs Hockey Clubb, 50 kr istället för 120  

 
12.10 Utskottsansvarig 
Dansen börjar i veckan 

Fotbollen börjar nästa vecka på onsdag 
 Basket är på gång  

 

 
 

12.11 Stationschef 
Söker sponsring till musikhjälpen.  
Kanske kommer behöva hjälp med marknadsföringen.  
 

 
 

ÖVRIGT 
 
12 Mötets avslutande  
 
 

 
 

_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Angelica Alfvén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 

 
_______________________  _______________________ 
Amina Gummesson   Kenney Thomasson 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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