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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     
Den: 30 Januari 
Plats: Helsingborgen  
Ärende till mötet anmälas senast 29 januari klockan 23:00. 

 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Martin Grandelius 
Ordförande Stampus 

 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
02 Val av mötesordförande 
03 Val av sekreterare 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
05 Närvarande 
06 Adjungerade 
07 Fastställande av dagordning 

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll 
09 Beslut 
10 Diskussion 
11 Information  
12 Postgenomgång 

 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 
MÖTESHANDLINGAR 
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01 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 

 
02 Val av mötesordförande 

 
Mötet beslöt att välja   Martin Grandelius till mötesordförande. 

 
03 Val av sekreterare 

 
Mötet beslöt att välja   Angelica Alfvén till mötessekreterare.  

 
04 Val av justerare, tillika rösträknare  

 
Mötet beslöt att välja   Therese Lundberg och Fredrik Svensson till justerare. 

 
05 Närvarande  

 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius Ordförande 

Louise Rydström Pubmästare   

Therese Lundberg Pubmästare 

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Anton Söder  Stationschef 

Fredrik Svensson  Ekonomiansvarig 
Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 
Kenney Thomasson IT-ansvarig 

 

 
Adjungerade 

 
Anmäld frånvaro 
Viktoria Grönvall Vice ordförande 
Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 
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06 Beslut om adjungeringar 

 

 
07 Fastställande av dagordning 

 
Mötet beslöt att  godkänna fastställande av dagordning 

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  

 
Mötet beslöt att  godkänna föregående mötesprotokoll till handlingarna.   

 
09 Beslut 
 
10 Diskussion 

a) Marknadsföring vårmöte 

Det finns fyra viktiga datum inför vårmötet, 12e februari ska postbeskrivningen vara klar och 

skickad till valberedningen. Den 19 februari är det filminspelning, behövs en projektgrupp för 

filmen, man ska ha läst manuset till dess. 27 februari kommer kallelsen till mötet ut och då 

släpps också postbeskrivningarna. 9e mars ska vi vara på torsdagspuben och svara på frågor 

om posterna. 19 april hålls vårmötet.  

b) Matsvinn 

Vi har fått förfrågan om att en app vill marknadsföra sig via våra medier. Det är en app som 

säljer ut mat billigare som är lite gammal. Angelica ska ha möte med dem imorgon, 31 januari 

och se om det är möjligt att lägga ut vår mat via appen. Vi väntar med att ta beslut om 

marknadsföring  

c) Promotion valberedning 

Förslag om att spela in podcast om posterna och visa vad varje post innebär. Två medlemmar 

från radion har visat intresse att intervjua och spela in. 

d) Alkoholskatt 

Skatten har höjts på alkoholen, det är ganska stor skillnad från innan och det gör att vi 

kommer behöva höja våra priser, pga lagen kräver vinstpålägg. Detta gäller endast få av våra 

produkter. Vi måste kolla upp vad vi behöver höja och hur mycket.  

 
11 Information  

a) Ekonomi 
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Fredrik visar det ekonomiska läget, det ser stabilt ut och vi ligger plus, dock har vi fler utgifter 

och kommer förmodligen inte få så mycket fler medlemsintäkter så vi måste se över våra 

kostnader. Vi ska försöka spara pengar så vi kan satsa på vårfestivalen.  

 
12. Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 

Ska träffa studentlund, jobbar på om det vore möjligt att gå med och vad det skulle ge oss. 

Har haft kontakt med flera och väntar på svar. Peter Arverbro kommer följa med på nästa 

möte och kolla om vi har möjlighet att bli en del av studentlund. Kommer överväga om detta 

kommer gynna Stampus. Viktoria, Martin och Anton kommer gå på intervju med 

valberedningen i veckan för att diskutera fram vad de bör tänka på under sökningen av nya 

styrelsen.  

 
12.2 Vice ordförande 

U2/Fikaansvariga denna vecka: Joakim, Pierre och Amina 

 
12.3 Ekonomiansvarig 

  

Ekonomin ser bra ut, ska börja arbeta på restaurangrapporten.  

            12.4 Pubmästare 

På onsdag är det pre-agora, från och med 17.00 kommer de ha sitt event. Byns matlag står i 

serveringen, Viktoria och Angelica står i köket. En diskussion om hur vi ska hantera ljudet på 

torsdag och klagomål från grannarna. Förslag om att köpa in öronproppar och hörselkåpor. 

Ska ha möte med pubmästarassistenterna på söndag och diskutera hur de kan förbättra jobbet.  

             12.5 Fastighetsansvarig 

Frånvarande 

            12.6 Marknadsföringsansvarig 

Veckomailet kom inte ut förra veckan så denna veckan skriver vi ut dubbelt. Mogwai gick 

bra.  

12.7 IT-ansvarig 
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Hemsidan krånglar, bilden på protokoll går inte att lägga upp. Mailen är hackad. 

Kommentarsfunktionen funkar inte så vi funderar på att ta bort den funktionen. Vi har en 

uthyrning av högtalarna till Ingenjörssektionen.  

 

 
12.8 Näringslivsansvarig 

 

Urban Bar har frågar om vi vill ha samarbete. Måste kolla upp med Agora etc. innan vi gör 

mer samarbeten med Helsingborgskollektivet.  

 
12.9 Utskottsansvarig 

 

Dansen kommer inte hållas på ett tag. Har köpt in nya västar. Jobbar på att fixa basket. 

Tandem-generaler har hittats, jobbar på att skaffa en budget, ska marknadsföra detta.  

 
12.10 Stationschef 

Problem med hemsidan och sändningarna. Vill utöka stampus FM, ska stå på U2 och 

marknadsföra sig i veckan.  Musikhjälpen gick väldigt bra och därför vill vi göra något 

liknande i veckan. Möjligtvis en container. Behöver skicka in mer uppgifter för att säkra våra 

bidrag.  

 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  

 

 

 
_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Angelica Alfvén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 
_______________________  _______________________ 
Fredrik Svensson   Therese Lundberg 
Justerare    Justerare 


