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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:     
Den: 27 mars klockan 08:00 
Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 23:00 den 26 mars 
 
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) Sista puben 
b) Ändring av stadgar 
c) Blippar kören 
d) 1 april sittning 

11 Information  
12 Postgenomgång 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
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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   Viktoria Grönvall till mötessekreterare. 
 
04 Val av justerare, tillika rösträknare  
 
Mötet beslöt att välja   Fredrik Svensson och Joakim Hedman till justerare. 
 
05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn   Post 
Martin Grandelius Ordförande 

Viktoria Grönvall Vice ordförande 

Louise Rydström Pubmästare   

Angelica Alfvén Näringslivsansvarig 

Amina Gummesson  Fastighetsansvarig 

Joakim Hedman Utskottsansvarig 

Fredrik Svensson  Ekonomiansvarig 

 
Adjungerade 
 
Anmäld frånvaro 
Therese Lundberg Pubmästare 

Pierre Perusko  Marknadsföringsansvarig 
Kenney Thomasson IT-ansvarig 
Anton Söder  Stationschef 
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06 Beslut om adjungeringar 
 
 
07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet beslöt att  godkänna dagordningen.  
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  
 
Mötet beslöt att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   
 
09 Beslut 
 
10 Diskussion 
 

a) ING’s jämställdhetsutskott  
De undrar över om de kan närvara den 18 maj (sista puben) för en jämställdhetskampanj 
under kvällen på puben. Detta eftersom Teknologkåren i Lund har något liknande event 
samma dag. Styrelsen beslutar att höra av sig och meddela att de får vara med om de inte 
vill göra något allt för stort event. Detta eftersom styrelsen inte vill att det ska vara något 
tema på sista torsdagspuben.   
 

b) Ändring av stadgar 
Ordförande läser upp olika förslag om ändringar från styrelsen 
 
Kapitel 1, handlar om Stampus uppbyggnad och det krävs  
2/3 av rådgivande församlingen för att ändra detta kapitel.  
 
§ 1:1:6 Styrelsen föreslår att ändratill hedersmedlemmar istället för rådgivande församling.  
 
Kapitel 3  
§3:1, ändra antalet ledamot till 6 och lägga in stationschef i styrelsen. 
Angelicas förslag är att lägga in eventansvarig som styrelseledamot. Styrelsen föreslår att 
nästa år yrka på en förtroendepost för utskott i form av assistent.  
 



Studentföreningen Stampus  Sammanträdesdatum 

Styrelsen  den 2017-03-27 

 
   

  

Stampus                                                            info@stampus.se   

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

§ 4:6:1 Ändra så att höstmötesdagordningen och vårmötesdagordningen blir samma. Ändra 
från justeringsmän till justerare. Ändra 2 till två. 
Även ta bort punkt 13 i Årsmötes dagordningen, ”Val av ansvariga för Stampus FM”.  
 
§ 4:11 Utlysning 
Ändra till 5 veckor istället för 7 veckor.   
 
§ 6:5 Valberedningens framlägg av förslag till styrelse ska publiceras senast 5 (istället för 4 
dagar) dagar innan ordinarie årsmöte för det är då kallelsen ska ut.  
 
§ 7:2 Sammansättning. Lägga till stationschef, ändra från 5 ledamot till 6 stycken.  
 
§ 8:5:2 Stampus rådgivande församling, endast hedersmedlemmar kan bli invald, detta går 
emot en annan stadga. Stryker denna stadga.  
 
§ 8:5:6 Korrespondens, vi kommer stryka att de ska kontaktas via brev, ändras för tredje 
gången av fyra.  
 
8.5.8 Förmåner, hedersmedlemmar ska kunna hålla fester i lokalerna gratis, detta stryker vi 
eftersom det gäller villan och vi har inte rätten att ge dem denna förmån.  
 

 8.5.9 Hedersmedlemskort, vi tar bort detta stycke 
  
 8.5.10 Vi ändrar från 4 möten till 3 
  

8.6.2 Stationschef, vi stryker detta stycke eftersom stationschef tillhör styrelsen och därför 
han hen samma rättigheter som styrelsen.  
 
8.6.3, Ekonomi, denna stadga ändrar vi till att radion kommer sätta sin budget som sedan 
ska följas.  
 
 

c) Blippar 
Alla föreningar har varsin blipp för att kunna komma och gå som de vill. Dock har inte 
kören eftersom flera av dem sitter med i andra föreningar. Det beslutas att kören får två 
blippar. 
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d) Sittning 1a april 

Det beslutas att utöka tiden att köpa biljett till 16.00 idag. Projektgruppen har fixat fotograf, 
pynt och allt är i sin ordning.  

 
 

11 Information  
 
12. Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 
 

• Läser igenom verksamhetsberättelserna 

• Nästa vecka ska vi planera valborg 
 
12.2 Vice ordförande 

• U2/Fikaansvariga denna vecka: Louise & Kenney 

• Fixat med Synhvillan 

• Uppdaterat Alumnieventet, ca 30 anmälda. Frågat om Oliver kan DJ’a.  

• Publicerar en Tandemfilm idag 
 
12.3 Ekonomiansvarig 

• Sexet vill ha hjälp att lära sig kassan.  

• Fixar saker till vårmötet.  
 

            12.4 Pubmästare 

• På onsdag ska Louise ha möte med Campus vänner angående sittningen de ska ha 
här. 

• Det är på spåret-kväll på onsdag, det kommer bli pizza som serveras.  

• Jobbar med alumnipuben.  

             12.5 Fastighetsansvarig 

• Har fixat med synvhillan bar, kommer ha invigning på alumnipuben.  
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      12.6 Marknadsföringsansvarig 

• Har haft möte med marknadsföringsutskottet 

• Instagram ska användas bättre, och lägga ut bilder oftare.  

 
12.7 IT-ansvarig 
Ej närvarande 
 
12.8 Näringslivsansvarig 

• Har haft möte med Hasse på Tivoli 

• Har fixat priser till ”på spåret”  

• Jobbar vidare med ”förfest i fören” 

• Jobbar med sittningen på lördag 
 
12.9 Utskottsansvarig 
 

• Planering för hur länge man ska ha sporterna.  

• Dansen ska tas upp i veckan, finns ingen ny lokal 
 
12.10 Stationschef 
Ej närvarande 

 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
 
_______________________  _____________________ 
Martin Grandelius    Viktoria Grönvall 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
_______________________  _______________________ 
Fredrik Svensson   Joakim Hedman 
Justerare    Justerare 


