
STYRELSEMÖTE

Dagordning 29/3 -2022 – 18:06

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
Stampus FM, Linnea Önesand
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. Vårmöte

Ordförande Emma Derwinger har skickat ut kallelse till medlemmarna.

b. Städning av kök

Styrelsen vill ha bättre koll på läget i köket och se till så att alla riktlinjer följs.

10. Diskussion

a. Likabehandlingspolicyn och hedersmedlemar

Styrelsen måste skriva på på likabehandlingspolicyn. Även hedersmedlemarna ska skrivas in i
stadgarna och inte bara listas på Drive, som de gör för tillfället. Vi behöver skriva ihop en
propositionen för att starta de ska läggas in i stadgarna. Ska Ordförande ansvara för det här?
Dessutom kommer förslaget att göra likabehandlingspolicyn mer utförlig.

b. Parkering

Borgens parkering är ofta fullproppad med bilar som inte ska stå där. En diskussion uppkommer på
mötet om hur det problemet kan lösas. Förslagsvis en skylt för att hejda utomstående att använda
parkeringen.

c. Tango

Styrelsen diskuterar ett samarbete med tangolärare och göra ett event av det, möjligtvis en pub.
Kombinera en pub med dans och samarbetspartnern får möjlighet att marknadsföra sig själva på det
viset.

11. Beslut

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.

Total mötestid: 70 minuter

ÖVRIGT



a. Lekutskott/aktivitetsutskott

Intresse för att starta upp ett ett lekutskott/aktivitetsutskott lyfts under mötet.

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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