
Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Styrelsen Tisdagen den 26 november 2018 

 
Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 26 november, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 26 november , klockan 15.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen Anton Mathisson 
Ordförande 
Stampus 
 
Dagordning  
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

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. Beslut 
10. Information 

a. Projekt X (3 min) 
b. Study by HBG (3 min) 

11. Diskussion 
a. Boka vårens datum (5-10 min) 
b. Musikhjälpenklubb (5-10 min) 
c. Extern vill låna lokaler (5-10 min) 
d. Personalsittning (10-20 min) 

i. DJ, pynt, detaljer 
12. Postgenomgång (5 min) 

ÖVRIGT  
13. Mötets avslutande  

Beräknad tid: 70 min 
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MÖTESTEKNISKA BESLUT 
1. Mötets öppnande 

Stampus ordförande Anton Mathisson förklarar mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Anton Mathisson till mötesordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare.  
 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja Jesper Olsson och Linn Eriksson 
 

5. Närvarande 
Namn Post 
Anton Mathisson Ordförande 
Anna Nordlund Vice ordförande  
Jesper Olsson Pubmästare 
Josefine Wennerholm Ekonomiansvarig  
Max Persson Näringslivsansvarig  
Victor Lindroth Stationschef 
Linn Eriksson Fastighetsansvarig  
 
Icke närvarande 
Christof Gasser Utskottsansvarig  
Malin Andersson Marknadsföringsansvarig 
Carin Hellberg Pubmästare 
Andreas Ivarsson IT-ansvarig 
 

6. Adjungerande  
 

7. Fastställande av dagordningen  
Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående protokoll 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
 

9. Beslut  
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-  
10. Information 

a. Projekt X (3 min) 
Möte i onsdags.  
Arbetet med den operativa verksamheten kommer skjutas på tills vidare. De resterande tre områdena har 
delats upp.  
 

b. Study by HBG (3 min) 
Är HBG.-stad gör för att göra HBG till en mer attraktiv studentstad. I fredags hade alla ordförarna i alla 
tre studentstyrelse i möte angående detta. En enkät blir klar nästa vecka och vi i styrelsen ska dela detta.  
  

11. Diskussion  
a. Boka vårens datum (5-10 min) 

Externa bokningar på borgen börjar fyllas på. Vi har bokat flertalet datum för våren.  
 
 

b. Musikhjälpenklubb (5-10 min) 
Artist är hittad och offert har fåtts från Highway Ljud och Ljus. För att så mycket av vinsten som möjligt 
ska gå till Musikhjälpen så diskuteras det om artisten ska användas på ett event i vår och detta event ska 
göras om. Detta ska diskuteras vidare med projektgruppen för musikhjälpen.  
 

c. Extern vill låna lokaler (5-10 min) 
Externa vill låna byggnaden och om detta är en återkommande förfrågan så bör HBK underrättas.  
 

d. Personalsittning (10-20 min) 
i. DJ, pynt, detaljer 

Specifika detaljer finns i separat dokument. Styrelsen möts kl:17.00 på fredagen 7/12 för att pynta.  
 

12. Postgenomgång (5 min) 
a. Näringslivsansvarig  

Inget stampusrelaterat för tillfället. Jobba under HBG-live den 4/12 
 

b. Ekonomiansvarig 
Ringa STIM. Bokföra.  
 

c. Pubmästare bar 
Beställa dricka. Jobba på torsdag och sitta på U2. Köpa speglar på IKEA och panta.  
 

d. Stationschef 
Lägga ut poddar. Möte med MH-projektgruppen och kontakta Malmö Nations Husband.  
 

e. Fastighetsansvarig 
Har en extern bokning att ta hand om. Stänga efter en extern bokning på onsdag. Fixa tagg åt Henrik.  




