
STYRELSEMÖTE

Dagordning 17/1 - 2022 – 18:11

Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min)

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande

a) Mötet föreslår att Emma Derwinger utses till mötesordförande
3. Val av sekreterare

a) Mötet föreslår att Cecilia Wennerström utses till sekreterare
4. Val av justerare, tillika rösträknare

a) Mötet föreslår att Cecilia Wennerström och William Sjöberg Dietsch utses till justerare,
tillika rösträknare

5. Närvarande

Ordförande, Emma Derwinger
Vice Ordförande, Cecilia Wennerström
Näringslivsansvarig, Gustav Ohlén
Pubmästare, Benjamin Nilsson
It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch
Fastighetsansvarig, Frida Nordlund
Pubmästare, Jonathan Erös
Ekonomiansvarig, Fredrik Möller
Marknadsföringsansvarig, Karla Smoljan
Utskottsansvarig, Mikaela Johansson

a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan

Styrelsen godkänner närvarolistan

6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning

a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 23/8-21

Mötet godkänner den aktuella dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående mötesprotokoll (5 min)



a. Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll

Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.

9. Information (5 min)

a. Öppet hus den 16 mars

Utskottsansvarig Mikaela Johansson och Pubmästare Jonathan Erös är frivilliga att närvara.

b. Workshop för matlag

En workshop för matlagens deltagare ska ske som ska vara ett tillfälle att höra deras åsikter, lära ut
och umgås tillsammans.

10. Diskussion

a. Veckans torsdagspub

Den kommande puben diskuteras och det tidigare föreslagna temat “After-ski” tas upp för att
ändras. Andra teman diskuteras och styrelsen tar i åtanke nuvarande pandemi restriktioner.

b. Finsittning

Möjligheten för en framtida finsittning diskuteras och styrelsen tar i åtanke lokal, framtida
restriktioner, biljettpris, datum och efterfråga.

c. Styrelsemiddag

Styrelsen ska gå ut och äta tillsammans på restaurang. Förslag på matställe och datum diskuteras.

d. Förmåner

Diskussion uppstår om förmåner för de som jobbar i köket, dvs. matlagen (inkl. brunchutskottet).
Förmånerna föreslås att vara en gratis måltid och en gratis sittning, samt att man ska jobba vid tre
tillfällen för att uppnå dem. Förslaget grundar sig i ett lågt intresse och personalbrist i matlagen.

Mötet föreslår att rösta igenom extra förmåner för personal som arbetar i köket.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

e. Vårfestivalen

På grund av rådande restriktioner och osäker framtid så ställs årets Vårfestival in.

Mötet föreslår att rösta igenom att ställa in årets Vårfestival.



Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

11. Beslut

a. Mötet föreslår att rösta igenom extra förmåner för personal som arbetar i köket, dvs. matlagen
(inkl. brunchutskottet) )

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

b. Mötet föreslår att rösta igenom att ställa in årets Vårfestival.

Mötet godkänner och röstar igenom motionen med en majoritet.

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 60 minuter

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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