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Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 14 oktober, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 14 oktober, klockan 16.00. 
  
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min) 

1.  Mötets öppnande 

2.  Val av mötesordförande 

3.  Val av sekreterare 

4.  Val av justerare, tillika rösträknare 

5.  Närvarande 

6.  Adjungerade 

7.  Fastställande av dagordning  

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll (5 min) 

9.  Information 

a) Förlängning av kontrakt med Olympiahallen (5min) 

b) Volleyball Tournament Winter 2019 (10min) 

c) SRS möte 11-13/10-2019 

10.  Diskussion 

a) Surfresan 2020 (15min) 

b) Samarbete mellan Stampus & Helsingborgssektionen Agora (15min) 

c) Matlag (5min) 

d) Stampusöl (10min) 

e) Halloween-event 2/11-2019 (15min) 
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f) Höstmötet 2019 (20min) 

11.  Beslut 

a) Inröstning av surfutskottsansvariga, Ida Karlsson & Sofie Jacobsson (5min) 

b) Inröstning av brunchutskottsansvariga, Linnea Murmark & Hanna Isaksson (5min) 

c) Beställning av Stampusöl (5min)  

12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 

ÖVRIGT                    

13.  Mötets avslutande 

 
1.   Mötets öppnande 

Stampus ordförande Pavel Drozdov förklarar mötet öppnat. 

2.                                Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Pavel Drozdov till mötesordförande. 

 

3.                                Val av sekreterare 

Mötet beslutar att välja Anna Hinders till mötessekreterare.  

4.                                Val av justerare, tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Adrian Winborg och Totte Albinsson. 

 

5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                   

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig                                                 

  

Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig                                                      

  

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      

  

Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                    
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Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare                       

Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig             

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig 

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Tim Solvang                                                              IT-ansvarig 

Anna Lorenz                                                             Pubmästare  

Icke närvarande         

6.  Adjungerade 

a) Kim Kihlström – Agora 

b) Jackline Georgsson – Agora 

c) Sofie Jacobsson – Surfutskottsansvarig 

d) Ida Karlsson – Surfutskottsansvarig 

7.  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll. 

Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9.  Information 
a) Förlängning av kontrakt med Olympiahallen  
Utskottsansvarig har haft möte med Sören och Gunvi för att uppdatera kontraktet. Varannan 
Söndag kommer det nya kontraktet skrivas på, 2 timmars speltid  
 
b) Volleyball Tournament Winter 2019  
Mejl från Malmö universitet som har en volleyboll grupp och har gett oss en inbjudan till 
tournament. Anmäla minst 2 grupper med 8 personer i vardera grupp. Pris: 50 per person som 
betalas av Stampus.  
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c) SRS möte 11-13/10-2019 
Utredningen pågår fortfarande från 2016 om huruvida anslagen för radion kommer minska. 
MUCF utreder radio AF, kollar medlemmar i AF och om dessa även kan räknas till radio AF. 
Finns inget riktigt slutdatum, kontentan av detta om det slås fast att AF gjort fel kommer vårt 
anslag minska med minst 50%. Stampus medlemmarna är med i Stampus FM. Funderingar om 
Stampus FM bör ha ett eget register.   
 
10.   Diskussion 

a) Surfresan 2020  
Planering av surfresan är igång med datum och destination. Kontakter från tidigare 
surfutskottsansvariga delar detta med de nya surfutskottsansvariga.  
 
b) Samarbete mellan Stampus & Helsingborgssektionen Agora  
Tanke om hur vi faktiskt kan samarbeta bättre. Förslag att genom internationella, Agora och 
Stampus samarbetar under en kväll. Stampus löser med barlag och Agora med matlag. 
Förslagsvis 2 gånger/termin. 7 november blir den första kvällen med detta koncept. 
Marknadsföringen ska riktas in mot Agora och Stampus, genom ett möte kommer det att 
diskuteras fram. Medlemmar från Agora fyller i ett gästmedlemskap. Agora kollar vidare om hur 
det kan gå in med sponsring för detta arrangemang. Både Agora och Stampus ser gärna att denna 
kväll blir utan inträde, hur detta ska funka rent praktiskt är svårt att säga. 
 
c) Matlag  
Matlag som erbjuder att jobba en gång tackar vi nej till. 
 
d) Stampusöl  
Att framta en Stampusöl med vår egen etikett på diskuteras. Pris 14.13 exkl moms, inkl etiketten. 
Beslut kommer senare i detta protokoll.  
 
e) Halloween-event 2/11-2019  
Sittning under kvällen diskuteras, stort intresse för sittningen. En sittning kommer att ske.  
Prisutdelning för utklädnad ska ske under kvällen. Pubmästren pratar med matlaget och ser om 
de kan jobba under kvällen. Under kvällen, halloween tema är specifikt nog anser styrelsen, 
generell classic halloween. Marknadsföringen i eventet om spex och priser. Biljettsläpp 24/10 
 
f) Höstmötet 2019  
Höstmötet blir av den 14 november. Kallelse kommer skickas ut. Tid: 19:00-21:00. 
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11.  Beslut 

a) Inröstning av surfutskottsansvariga, Ida Karlsson & Sofie Jacobsson (Se bilaga 1) 

Ida Karlsson & Sofie Jacobsson  har skickat in kandidatur och visar goda kunskaper att arrangera 

en surfresa. Styrelsen anser att dessa kandidater kan komma att göra ett gott jobb. 

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna Ida Karlsson & Sofie Jacobsson som 

surfutskottsansvariga.  

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Ida Karlsson & Sofie Jacobsson som 

surfutskottsansvariga.  

 

 

b) Inröstning av brunchutskottsansvariga, Linnea Murmark & Hanna Isaksson (Se 

bilaga 2)  

Linna Murmark & Hanna Isaksson har visat stort engagemang att hålla ett brunchutskott. 

Styrelsen tycker detta är en bra idé för att bibehålla kontinuerlig aktivitet inom Stampus. 

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna Linnea Murmark & Hanna Isaksson som 

brunchutskottsansvariga. 

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Linnea Murmark & Hanna Isaksson som 

brunchutskottsansvariga. 

 

c) Beställning av Stampus öl (Se bilaga 3)  

Efter votering har det framkommit att en enkel majoritet vill lagerföra en egen stampusöl. Mötet 

beslutar att köpa öl med Stampus etiketter. 

 

Styrelsen föreslås besluta att köpa in Stampusöl  

Bifalles. Styrelsen beslutar att köpa in Stampusöl 
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12.  Postgenomgång 

a)             Näringslivsansvarig 

Söder, följa upp träningströjan, följa upp leksaksbutiken. Få tag i klassen modevetenskap 

för att hålla en presentation.  

 

b)             Marknadsföringsansvarig 

Planera med Kim och Jackie om evenemanget. Fixa halloween evenemang och höstmöte. 

påbörja etiketten för Stampus ölen 

 

c)             Pubmästare 

Anna: Beställa mat till torsdag och söndag.  

Markus: Kontakta läraren för att hålla presentation. Prata med Helsingborgsbryggeri. 

Hålla kontakten med Jackie. Beställa alkohol. Ordna med matlag för halloween. Prata 

med spexet om en sittning.  

 

d)           Ekonomiansvarig 

Fakturering och påbörja budget inför höstmötet.  

 

e)            Fastighetsansvarig 

Dra i HBG live och lösa soprummet.  

 

f)             Vice ordförande 

Fixa klart protokollen, fixa U2/fika med Märtha inkluderat, Lösa med studentkortet med 

de som inte fått sitt kort. På torsdag ha möte med Emelie från HBG på Borgen. Jobba på 

HBG live  

 

g)            Ordförande 

Kolla över stadgan. Alumnieventet måste fixa med Vendla. Mejlkontakter. Kallelse till 

höstmötet.  

 

h)      Stationschef 

Försöka få till en podd. Ska jobba på HBG live 
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i)   Utskottsansvarig 

Kontakta volleybolledarna om turneringen. Fixa sista nyckelkvittenser till utskotten. 

Förlänga kontraktet med badminton. Prata med Jackie angående 7 november. Pumpar 

och volleybollar ska köpas in.  

 

j)           IT-Ansvarig 

Kontakta socionomer om presentation. Fixa lampan på dansgolvet. Uppdatera 

kontaktsidan på webbsidan. Fixa stroben.  

ÖVRIGT     

13.  Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen   
 
 
20191014 
Ida Karlsson & Sofie Jacobsson 

Surfutskottsansvariga 

Stampus 

 
 

 

Bakgrund till beslut är att välja in Ida Karlsson & Sofie Jacobsson till surfutskottansanvariga, de 

visar goda kunskaper inom området att arranegera evenmang och styra projekt. De har båda 

medverkat i Agoras Novischveckor och har erhållit erfarenheter från detta projekt. Styrelsen tror 

att de ovannämnda aspekterna gör att de ansökande är lämpade för att utföra Surfresan 2020.  

 

 

Förslag på beslut är att godkänna Ida Karlsson & Sofie Jacobsson som surfutskottsansvariga.  

 

Styrelsen föreslås  

 

att godkänna Ida Karlsson & Sofie Jacobsson som surfutskottsansvariga.  

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Hinders 

Vice Ordförande 

Stampus 

 

 

 



Studentföreningen Stampus                   Sammanträdesdatum  

Styrelsen                                                                                  Måndag 14 Oktober 2019 

 

Bilaga 2 
 
Till styrelsen   
 
 
20191014 
Hanna Isaksson & Linnea Murmark 

Brunchutskottsansvariga 

Stampus 

 
 

 

Bakgrund till beslut är välja in Hanna Isaksson & Linnea Murmark som brunchutskottsansvariga. 

Hanna Isaksson och Linnea Murmark visar stort intresse av att ansvara för brunchutskottet. De 

har tidigare år engagerat sig i Stampus som barlagsbarn och har därmed goda insikter i 

föreningens restaurang- och barverksamhet. Styrelsen anser att brunchutskottet kan skapa 

kontinuitet i Stampus verksamhet genom att arrangera bruncher en gång i månaden. 

 

 

Förslag på beslut är att godkänna Hanna Isaksson & Linnea Murmark som 

brunchutskottsansavariga 

 

Styrelsen föreslås  

 

att godkänna Hanna Isaksson & Linnea Murmark som brunchutskottsansavariga 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Lorenz 

Pubmästare 

Stampus 
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Bilaga 3 
 
Till styrelsen   
 
 
20191014 
Inköp av Stampusöl 

Stampus 

 
 

 

Bakgrund till beslut är få ett bredare sortiment med en egen Stampusöl. En ytterligare motivering 

är att sätta en egen prägel för verksamhetsåret. Hållbarheten är 2 år vilket gör att ölen kan säljas 

in i nästkommande verksamhetsår. Vinstmarginalen för Stampusölen är dessutom mer lönsam 

jämfört med andra öl i sortimentet. Summan kommer uppgå till 18 546 kr, 1050 flaskor.     

 

 

Förslag på beslut är att godkänna inköp av Stampusöl.  

 

Styrelsen föreslås  

 

att godkänna inköp av Stampusöl  

 

 

 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Pavel Drozdov 

Ordförande 

Stampus 


