
STYRELSEMÖTE

Dagordning 11/04-2022 – 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
Pubmästare, Benjamin Nilsson
It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch
Stampus FM, Linnea Önesand
Fastighetsansvarig, Frida Nordlund
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. Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig Gustav Ohlen tar uppehåll från sin post i preliminärt två veckor på grund av
privata skäl. Linnea Önesand, Stampus FM, tar över i viss mån näringslivsansvarige ansvar under
denna period, exempelvis postens tillhörande mejl.

b. IT

Wifi fungerar inte längre på borgen, It-ansvarig William Sjöberg Dietsch ska undersöka hur
problemet ska lösas.

10. Diskussion

a. Socionomsittning

Styrelsen diskuterar den kommande sittningen planerad utav Socionomsektionen som kommer ta
plats på Borgen.

b. Valborg

Styrelsen diskuterar om Stampus ska planera någonting till Valborg. Det fastställs att Stampus inte
ska ha något event, men att det planeras en gemensam resa via tåg till Lund från Helsingborg på
Valborg morgon.

c. Medaljutdelning

Med tanke på de försenade medaljerna som skulle delas ut på Milleniumbalen diskuterar och
planerar styrelsen ett event för att dela ut medaljer till medlemmar som beställt en.

11. Beslut

a. Intäkter

Mötet föreslår att rösta igenom att sektioner får 50 % av vinsten på försäljningen av shots på de
event de jobbar.

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: 50 minuter

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Cecilia Wennerström
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