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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 18 februari, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 18 februari, 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. Eventutskottet (3 min) 
b. Ekonomiuppföljning (5 min) 

11. Diskussion  
a. Baguetter till lunchföreläsning (3 min) 
b. Projektarbete för strategisk kommunikation (5 min) 
c. Samarbete med Novischeriet (5 min) 
d. Helsingborgs studentkör (10 min) 
e. Helsingborgsspexet (5 min) 
f. Styrelsestruktur (10 min) 
g. Stadgan (10-20 min) 

12. Postgenomgång 
ÖVRIGT  

13. Mötets avslutande  
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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 Victor Lindroth och Andreas Ivarsson  
 

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

 
 

6. Adjungerande 
-  

 
7. Fastställande av dagordningen  

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

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

9. Beslut 
-  

 
10. Information 

a. Eventutskottet 
Eventansvarig har för mycket att göra med skolan och har därmed inte tid att ta ansvar för mer 
än mellosittning. Utskottsansvarig tar över ansvaret för skapande av pubquiz och temafester, 
men vid de tillfällen han inte kan närvara ber han om hjälp från styrelsen.  
 

b. Ekonomiuppföljning  
Ekonomiansvarig informerar mötet om föregående styrelsens ekonomiska resultat vid denna tid 
på året jämför med nuvarande styrelsen ekonomiska resultat för denna tid på året.  
 

11. Diskussion  
a. Baguetter till lunchföreläsning  

En föreläsning ska hållas brottsofferjouren den 6/3 på campus som anordnas av Stampus och 
ING. Frågan för diskussion är om Stampus kan stå för köpet av 10 stycken lunchbaguetter och 
ING står för 10 stycken lunchbaguetter. Alla i styrelsen håller med om att detta kan göras.  
 

b. Projektarbete för strategisk kommunikation  
Mötet informeras om att Maria Rosén, lärare på Strategisk kommunikation, letar efter 
organisationer som kan ta emot grupper med uppdrag att utveckla en kommunikationsplan och 
skapa digitala och fysiska kommunikationsmaterial.  
Diskussionen börjar med förslag om att detta projekt kan innebära att analysera hanteringen av 
våra sociala medier och lägga upp en plan för hur vi ska kommunicera med våra medlemmar och 
icke-medlemmar. Frågan väcks även om styrelsen ska ge dem fria händer i att skapa en grafisk 
profil.  
Diskussionen leder till att Stampus tar emot två grupper, med fokus på att kolla hur hanteringen 
av kommunikationen sker nu, och med förslag för vad som bör ändras och på vilket sätt.  
Dessa punkter ska diskuteras med läraren om de är av vikt och om det möjligtvis går att ta emot 
tre grupper.  
 

c. Samarbete med Novischeriet  
Mötet informeras om att ordförande och vice ordförande haft möte med novischeriet angående 
novischveckorna nästa skolår. Mötet gav information om att slaget om samvete sker den tredje 
novischveckan och att vårbalen då flyttas så att den sker i olämplig tid för Avstampet. Datum till 
förslag för Avstampet är därför torsdagen 5/9 eller fredagen 13/9.  
Diskussionen börjar med att torsdagen är inte lämplig då fredagen efter är skoldag, vilket kan 
göra att folk inte kommer. Även ansökan för tillstånd kan nekas om det sker på en vardag.  
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Diskussionen tar även upp punkten om att vi bör kolla till INGs nollning för att hitta rätt datum.  
Borgen kan inte vara en plats för ett novischevent då alla deltagande i veckorna ska ha rätt att få 
plats. Diskussionen går vidare till att hålla Avstampet nära till slaget om samvetet eller första 
fredagen under novischveckorna. Efter röstning ska första fredagen (30/8) eftersträvas, men 
detta kan komma att ändras efter möte med phøset, som ska bokas efter detta styrelsemöte.  
 

Novischeriet kommer ha första fadderfesten den 28/3 med fadderutbildning på dagen, 
vilket krockar med Stampus on the Sea och klubb. Istället ska phøset kontaktas om de vill ha 
phadderfest på borgen den kvällen.  

Novischeriet har en önskan om att Stampus ska marknadsföra om att söka som fadder. 
Novischeriets marknadsföringsansvarig kan skriva en text som Stampus då ska dela på fredag.  
 

d. Helsingborgs studentkör  
Mötet informeras om att ordförande och vice ordförande angående samarbete. Kören är cirka 20 
medlemmar med egen styrelse, och de tar en avgift på 100kr per termin. Syftet med mötet var att 
förvärva kören. Deras inkomst består till det mesta av studiecirklar från ABF och gig. Kören 
anses som ett gott förvärv. Detta medföljer dock diskussionen om att deras icke-studenter får 
gästmedlemskap som sträcker sig under en längre tid.  

Mötet ser positivt på att förvärva kören. Diskussionen går dock till att vi nekat 
icke-studenter att skaffa ett långtidsgästmedlemskap och borde därför inte göra det för kören. 
Vart skulle inkomsten för gästmedlemskapet i sådana fall gå? Vinningen som ges av förvärvet är 
fler medlemmar och att bredda föreningens utbud. Diskussionen går vidare till att 
studentföreningen tappar sitt syfte om icke-studenter får skaffa medlemskap.  
Mötet ställer sig positiva till förvärv av kören, men inte med deras icke-studenter. 
 

e. Helsingborgsspexet  
Mötet informeras om att ordförande och vice ordförande angående samarbete. Spexet har en 
stor organisation med få medlemmar, vilket gav åsikten att inte förvärva dem utan att istället 
inleda ett närmare samarbete. Detta ställer sig styrelsen positiv till.  
 

f. Styrelsestruktur  
Diskussionen ska hållas om det är några poster som borde finnas, tas bort eller sammanfogas.  
Diskussionen börjar med att eventansvarig ska vara med i styrelsen vilket alla deltagande i mötet 
håller med om. Därefter går diskussionen vidare till att eventansvarig då kan arbeta närmare 
näringslivsansvarig, för att marknadsföra de eventen, och därmed kan ansvaret om hemsidan och 
läggas på näringslivsansvarig. Diskussionen går även in på att under eventansvarig finns ansvaret 
för IT.  
Mötet tar även upp att stationschefen behöver ingen styrelsepost, med det ekonomiska ansvaret 
kvar på stationschefen. 
 

g. Stadgan  
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Mötet går igenom de förändringar som ska tas upp på mötet med Rådgivande församlingen 
imorgon och röstas igenom på vårmötet i ett separat dokument.  
 

12. Postgenomgång 
 

a. Näringslivsansvarig 
Möte med eventutskottet och podda på torsdag.  
 

b. Utskottsansvarig 
Ringa springtime, eventuellt möte med eventutskottet, prata med pong-utskottet om de vill göra 
en pongturnering. Köpa plåster och dylikt till IF ifall olyckan är framme.  
 

c. IT-ansvarig 
Uppdatera hemsidan, sitta på U2 för att sälja biljetter till skidsittningen.  
 

d. Ekonomiansvarig 
Podda och rutinarbete. 
 

e. Fastighetsansvarig 
Podda, möte med HBK och med Emelie. Öppna för externa event.  
 

f. Pubmästare, restaurang 
Kolla mejl 
 

g. Stationschef 
Podda under veckan med varje styrelseledamot. Sitta på U2 och ha samtal med Anton 
 

h. Vice ordförande 
Möte med Rådgivande församlingen på tisdag, podda på onsdag, sitta på U2 och jobba på puben 
på torsdag, ta emot diplom från IQ på fredag och ordna med protokollen.  
 

i. Ordförande  
Möte med Rådgivande församlingen på tisdag, podda på onsdag, möte med HBG-stad på 
onsdag, träffa de andra ordförande på fredag. Agera marknadsföringsansvarig under veckan, och 
beställa alkohol.  
 
ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande  
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 




