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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:  
Den: 6 mars 2017 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 14.00 samma dag 

 
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 

a. Gemensamma rutiner 

b. Mingel 

c. 350 årsjubileum 

d. Olympiahallen 
11 Information  
12 Postgenomgång 

 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
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MÖTESHANDLINGAR 

1) Beslutsunderlag 
2) Motioner 
3) Informationspunkter 
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01 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 

 
02 Val av mötesordförande 

 
Mötet beslöt att välja   Martin Grandelius 

 
03 Val av sekreterare 

 
Mötet beslöt att välja   Angelica Alfvén 

 
04 Val av justerare, tillika rösträknare  

 
Mötet beslöt att välja   Kenney Thomasson och Amina Gummesson 

 
05 Närvarande  

 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius Ordförande 

Louise Rydström 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 Vice ordförande 
Therese Lundberg Pubmästare 
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06 Beslut om adjungeringar 

 

 
07 Fastställande av dagordning 

 
Mötet beslöt att  fastställa dagordningen  

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  

 
Mötet beslöt att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   

 
09 Beslut 
10 Diskussion 

a. Gemensamma rutiner 

Kommer hållas den 7 mars, ca 50 personer kommer, en presentation med punkter om larm, 

tillstånd, praktiska funktioner med mer. Rundvandring för att visa alla projektgrupper, etc. vad 

som finns vart och om de har några frågor så besvarar vi dom.  

 

b. Mingel 

På torsdag kommer vi ha mingel med valberedningen och styrelsen på restaurangen och puben, 

därför ska vi förbereda oss för de frågor som kommer komma. Kommer vara mellan kl. 20-23.  

 

c. 350 årsjubileum 

Vi kommer fira 350årsjubileum i december, diskussion om hur vi kan göra detta eventet bra, 

kommer hållas i December. Ska söka stipendier och kanske håller i en sittning om vi får en bra 

budget. Kommer söka en projektgrupp för projektet.  

 

d. Olympiahallen 

Diskussion om hur vi kan göra mer samarbete med Olympiahallen. Kanske att vi kan ha några 

av våra sporthallar till våra utskott hos dem. Möjligtvis att vi kan ha vår dans i deras yoga-

lokaler.  
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11 Information  

 
12. Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 

Har fått svar av Lundagård om hur vi kan gå med i Studentlund och de verkar inte vara möjligt 

att gå med.  

 

Imorgon kommer Fremlab hit för att se vad det skulle kosta att sätta upp ljudanläggning i 

sittningssalen för sittningar och föreläsningar.  

 

Kommer gå på HSF på torsdag. 

 

Imorgon kommer vi ha genomgång om gemensamma rutiner på Helsingborgen.  

 

Nästa vecka ska vi gå igenom allas ansvar till vårfestivalen.  

 
12.2 Vice ordförande 

U2/Fikaansvariga denna vecka: Jocke och Pierre.  

Möte med alumnigruppen onsdag 18:15 

Mailat vaktmästaren om tillgång till förrådet för alla i styrelsen.  

Behöver 2-3 personer till restaurangen.  

 
12.3 Ekonomiansvarig 

Fredrik har mailat Izettle för att se om man kan få snabbare kortmaskiner.  
 
Annars går allt bra.  

 

            12.4 Pubmästare 
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På torsdag ska pubmästarna och fastighetsansvarig på möte med campus vänner och staden för 

att ha diskussion om hur det funkar för oss med Helsingborgen.  

Elsa kommer hjälpa pubmästarna i veckan.  

             12.5 Fastighetsansvarig 

Prisförslag på om vi vill fixa våra speglar på toaletten, om vi fixar våra speglar ner till knäna 

kommer det kosta 6000 + moms, men om vi vill fixa hela spegeln kommer det kosta 8000 + 

moms. Diskussion om hur vi kan lösa en bättre deal eftersom de var defekta redan när vi fick 

dem. Amina kommer maila och säga att vi inte vill renovera om det kostar så mycket.  

Ska sätta upp en tavla med info om Helsingborg stad.  

Nu kommer vi få städ på övervåningen också, och därför kommer de städa sittningssalen en 

gång i veckan i stället för två.  

Snart kommer fasadklockan fixas.  

Diskmaskinen ska fixas, både i köket och i baren.  

Skylten om Gustav Adolfs församling ska tas bort.  

Nu kommer studentmedarbetarna köpa in fika för att sälja på vardagar.  

Studentmedarbetarna kommer ha ansvar för anslagstavlan, vill man sätta upp något där måste 

man kontakta dem.  

            12.6 Marknadsföringsansvarig 

Vi har fått många visningar på Facebook denna veckan. Viktoria och Pierre hjälper varandra 

med att lägga ut alla postbeskrivningarna.  

Kommer sätta upp posters på skolan nu i veckan.  

Vi kommer marknadsföra minglet imorgon, och eventet för St. Patricks Day kommer läggas ut 

i veckan.  

12.7 IT-ansvarig 
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Vi har fått in pengar för uthyrning av våra elektroniska saker.  

 

Vi har fått en ny switch. 

 

Har pratat med Bahnhoff och sänkt vår hastighet på internet.  

 

Har kollat med Helsingborgs stad att installera, router, switch och AP-punkter.  

 
12.8 Näringslivsansvarig 

 

Letar sponsring till nästa på-spåret- kvällen 

 

Planerar inför vårfestivalen, diskussion om vad vi vill göra.  

 

 
12.9 Utskottsansvarig 

Kollar om det är möjligt att boka artist till vårfestivalen.  

 

Dansen kommer igång igen den 22 mars, två veckors paus för att vi ska kunna boka hall.  

 

Basket är på gång, har kollat lokal och den är redo att bokas om vi hittar en ansvarig.  

 

Biljettsläpp för tandem är den 30 mars. Vi kanske kommer kunna hyra en bil och köra upp mat 

till Båstad.  

 

 

 
12.10 Stationschef 

Ska ha möte imorgon med projektgrupp för vad man kan göra på öppet hus på campus.  

 

Kommer snart komma ut poddar från Edvin som precis kommit hem från Sri Lanka, har inte 

kunnat lägga ut innan då hans dator gick sönder.  

 

Anton visa statistik om hur många som lyssnat på styrelsepoden.  
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ÖVRIGT 

 
13 Mötets avslutande  

 

 

 

 
_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Angelica Alfvén 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 
_______________________  _______________________ 
Amina Gummesson   Kenney Thomasson 
Justerare    Justerare 

 


