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KALLELSE 

Härmed kallas styrelsen till möte:   
Den: 19 mars 2018 klockan 18:00 
Plats: Helsingborgen  
Ärende till mötet anmälas senast den 19 mars klockan 15:00 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Bella Venegas Montero 
Ordförande Stampus 
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
02 Val av mötesordförande 
03 Val av sekreterare 
04 Val av justerare, tillika rösträknare 
05 Närvarande 
06 Beslut om adjungeringar 
07 Fastställande av dagordning 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll 
09 Beslut 

a) Antagande av krishanteringsplan 
10 Diskussion 

a) Update från Vårfestivalen 
b) Personalsittning 
c) Workshop #pixlapiren 
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d) Nomineringar hedersmedlemmar 
e) ING takeover 

11 Information 
a) ING:s vårtack 
b) Ändring av datum för styrelsemöte  
c) Gemensam våraktivitet 

12 Postgenomgång 
 
ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande 
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MÖTESHANDLINGAR 
1) Beslutsunderlag 
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MÖTESTEKNISKA BESLUT 
01 Mötets öppnande 
Stampus ordförande Bella Venegas Montero förklarar mötet öppnat. 
 
02 Val av mötesordförande 
 
Mötet beslutar att välja Bella Venegas Montero till mötesordförande.   
 
03 Val av sekreterare 
 
Mötet beslutar att välja Samuel Gelfgren till mötessekreterare.  
 
04 Val av justerare, tillika rösträknare  
 
Mötet beslutar att välja Monique Feikes de Groot och Lucas Persson till justerare.   
 
05 Närvarande  
 
NÄRVARO 
Namn Post 
Bella Venegas Montero Ordförande 
Samuel Gelfgren Vice ordförande 
Sara Wärlestedt Pubmästare  
Amanda Nilensjö Pubmästare 
Monique Feikes de Groot Näringslivsansvarig 
Rebecca Närenfors   Fastighetsansvarig 
Benjamin Teir Utskottsansvarig 
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Lucas Persson   Ekonomiansvarig 
Benjamin Holmqvist IT-ansvarig 
 
Adjungerade 
Sandra Uhde Projektledare Vårfestivalen 
 
Anmäld frånvaro 
Josefine Elgquist Stationschef 
Yrsa Liljeroth Marknadsföringsansvarig 
 
06 Beslut om adjungeringar 
 
07 Fastställande av dagordning 
 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.   
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
08 Föregående mötesprotokoll  
 
Mötet beslutar att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   
 
09 Beslut 
 

a) Antagande av krishanteringsplan (se bilaga 1) 
Rebecca har utformat en krishanteringsplan, i och med att en sådan tidigare inte funnits. 

 
Styrelsen föreslås besluta att anta krishanteringsplanen. 
Bifalles. Styrelsen beslutar att anta krishanteringsplanen. 
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10 Diskussion 
 

a) Update från Vårfestivalen 
Artister till Vårfestivalen är bokade. Slutgiltigt biljettpris och datum för biljettsläpp har 
bestämts. Ytterligare marknadsföring sker 5 april, då Vårfestivalen-gruppen ska stå på U2. 
Möten med Highway Lomma och FestoTält har kommit till stånd, prisförslag och 
upplägg för utformningen av festivalområdet har behandlats. Har kontaktat potentiella 
matdistributörer, håller även på att lösa boendesituationen för besökarna. Vakterna har 
kontaktats.  

 
b) Personalsittning 

Mötet diskuterar upplägget för kvällen. Maten är spikad, kommer att preppas dagen 
innan. Utformningen av diplom är påbörjad. Mer information går ut till medlemmarna ca 
en månad innan sittningen. 

 
c) Workshop #pixlapiren 

Bella har fått ett erbjudande av Christina från Stadsbyggnadsförvaltningen om att 
Stampus kan närvara under en workshop på #pixlapiren i samband med byggstarten av 
H+ Oceanhamnen nu på lördag den 24 mars. Tider som gäller är 15-19. Stampus får i 
sådana fall ekonomisk ersättning för denna medverkan. Mötet ställer sig positivt till detta 
förslag. Rebecca, Bella och kanske Sara planerar att medverka. 

 
d) Nomineringar hedersmedlemmar 

Bella lägger fram tre förslag på tidigare medlemmar som skulle kunna väljas in som 
hedersmedlemmar: Andreas Christensson, Martin P. Grandelius och Viktor Huang. 
Amanda lägger fram två förslag: Anna Lindholtz och Carl Röckert. Rebecca har ett 
förslag, men avvaktar med sin nominering. Styrelsen ställer sig positiv till nomineringarna, 
Bella ska kontakta de som blivit nominerade. 
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e) ING takeover 
ING:s sexmästeri tar över Borgen nu på torsdag den 22 mars. Amanda lyfter förslaget att 
likställa medlemskap i teknologkåren med Stampusmedlemskap just under denna kväll, 
vilket mötet ställer sig positivt till.  

 
f) Utvärdering av Saint Patrick’s Day 

Under mitten av kvällen befann sig ca 150 gäster i lokalen, närmare stängning ca 200. 
God stämning rådde under kvällen. Incidenter: ett plagg försvann från garderoben, men 
återfanns under kvällen. En spya satte stopp i pissoaren. Obehöriga hade på något sätt 
lyckats ta sig in i lilla mötesrummet, men försvann snabbt därifrån. Larmet gick av någon 
anledning, men situationen löstes. 

 
11 Information  
 

a) ING:s vårtack 
Bella påminner om att styrelsen jobbar från klockan 20:00 under ING:s vårtack nu på 
lördag.  

 
b) Ändring av datum för styrelsemöte 

Ordinarie styrelsemöte den 2 april flyttas, med anledning av påsk, till tisdagen den 3 april. 
Ordinarie styrelsemöte den 30 april flyttas, med anledning av Valborg, till torsdagen den 3 
maj, vilket även är datumet för vårterminens sista Torsdagsrestaurang. Torsdagen den 10 
maj sker gästlegsförsäljning enbart online. 

 
c) Gemensam våraktivitet 

Bella har haft möte med Agora och ING gällande den föreningsöverskridande 
våraktiviteten. Spökboll står på schemat, datum för denna aktivitet är satt till den 10 
maj klockan 15:00 i Furutorpsparken, vilket även är datumet för vårterminens sista 
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Torsdagspub. Stampus står för högtalare och eventuellt även bollar. ING grillar och säljer 
mat, intäkterna går till Min Stora Dag. 

 
12 Postgenomgång 

 
12.1 Ordförande 
Lunchmöte med Agora, ING och staden imorgon. Vårfestivalen-möte imorgon. 
Ljudmätningar är som sagt planerade till torsdag. Ska påbörja arbetet med utformning av 
nya IQ-projekt. Håller på med handlingarna inför årsmötet. 
 
12.2 Vice ordförande 
U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 12): Yrsa och Monique. 
Lunchmöte med Agora, ING och staden imorgon. Vårfestivalen-möte imorgon. 
Översättning av alkoholpolicyn ska göras under veckan. Ska påbörja arbetet med 
utformning av nya IQ-projekt. 
 
12.3 Ekonomiansvarig 
Löpande bokföringsarbete. 
 

            12.4 Pubmästare 
ING takeover på torsdag, skidsittning på fredag. 
  

            12.5 Fastighetsansvarig 
Genomgång av Borgen imorgon, genomförs tillsammans med Amanda och Sara. Endast 
tre larm de senaste fyra veckorna, vilket är ett lågt antal. 
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            12.6 Marknadsföringsansvarig 
Ej närvarande. 
 
12.7 IT-ansvarig 
Håller på med arbetet att göra en Vårfestival-sida på hemsidan. 
 
12.8 Näringslivsansvarig 
Ska ha möte med kallbadhusen på onsdag. Ska ha möte imorgon med näringslivsansvariga 
från de övriga föreningarna i huset. Vi har ingått ett nytt samarbete med Nattkatten. 
Solresors resa till Magaluf är inställd.  
 
12.9 Utskottsansvarig 
Inget att tillägga. 

 
12.10 Stationschef 
Ej närvarande. Skriftlig postgenomgång: Stampus FM ska stå på U2 nu på torsdag. 
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ÖVRIGT 
13 Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Bella Venegas Montero   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Monique Feikes de Groot Lucas Persson 
Justerare Justerare 
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20180319 
Rebecca Närenfors 
Fastighetsansvarig 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att Stampus inte tidigare haft en policy för krishantering och därmed har 
en krishanteringsplan nu utformats.  
 
Förslag på beslut är att anta krishanteringsplanen så den kan spridas på sociala medier och nå ut 
till våra medlemmar.  
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att anta krishanteringsplanen. 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Rebecca Närenfors 
Fastighetsansvarig 
Stampus 
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