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Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 25 februari, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 25 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 

a. Inköp av marknadsföringsmaterial via Stampus FM (3 min) 
b. Val av fjärde medlem i valberedningen (3 min)  

10. Information 
a. Återkoppling på möte med rådgivande församling (3 min) 
b. Möte för stadgeändring 

11. Diskussion 
a. Avstampet 2019 (10 min) 
b. Stipendieansökan (10 min) 
c. Fokusgrupper till Fredriksdals muséer och trädgårdar (5 min) 
d. Stora klädbytardagen (5 min) 
e. Alkoholfria personalalternativ (5 min) 
f. Datumändringar för våren (10 min) 
g. Plan för utlysning av poster (10 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 Malin Andersson och Christof Gasser  
 

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 
Linn Eriksson Fastighetsansvarig 
Malin Andersson Marknadsföringsansvarig 
Jesper Olsson Pubmästare 
 
Icke närvarande  
Carin Hellberg Pubmästare  
 

6. Adjungerande 
-  

 
7. Fastställande av dagordningen  

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående protokoll 
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
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9. Beslut 
a. Inköp av marknadsföringsmaterial via Stampus FM (3 min). Se bilaga 1. 

Med marknadsföringsverktyg av hög standard kan föreningen erbjuda medlemmarna bättre 
kvalité på sociala medier med bland annat bilder och videos. 
 
Mötet föreslås godkänna beslut av inköp av marknadsföringsmaterial via Stampus FM.  
 
Bifalles. Mötet belsutar att godkänna inköp av marknadförinsmaterial via Stampus FM.  
 

b. Val av fjärde ledamot i valberedning. Se bilaga 2.  
 Med maxantal i valberedningen underlättas deras arbetet och stadgan följs.  
 
Mötet föreslås godkänna beslut av Erik Järnfors som fjärde medlem i valberedningen 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Erik Järnfors som fjärde medlem i valberedningen  
 

10. Information 
a. Återkoppling på möte med rådgivande församling (3 min) 

Mötet informeras om ordförande och vice ordförandes möte med Rådgivande församling. 
Rådgivande församlingen ställer sig positivt till de ändringar som styrelsen vill genomföra. De 
gav även rådet att rösta igenom ändringar på ordinarie organisationsmöten och därefter kontakta 
dem.  
Rådgivande församlingen ska bestå av femton hedersmedlemmar, men består idag av tolv. Fem 
stycken i föreningen är redo att avgå, vilket innebär att sju nya kan tillsättas.  
 

b. Möte för stadgeändringar 
Mötet informeras om att imorgon kommer möte hållas om stadgeändringar. De i styrelsen som 
vill delta är välkomna till detta.  

 
11. Diskussion 

a. Avstampet 2019 (10 min) 
Mötet informeras om att möte har hållits med phøset och novischeriet. Datum för avstampet är 
begränsade: ingen lördag är ledig. Det enda rimliga valet som finns kvar är den 30/8 
Mötet beslutar att ha avstampet den 30/8.  
 
Campus ska frågas om plats i deras välkomstbrev.  
 

b. Stipendieansökan (10 min) 
Denna torsdag stängs ansökan för stipendium. Stipendium borde sökas för inköp av nya 
högtalare till sittningssalen. IT-ansvarig har kollat på priser för detta. Stipendium ska även sökas 
till Avstampet.  
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c. Fokusgrupper till Fredriksdals muséer och trädgårdar (5 min) 
Mötet informeras om att Fredriksdal vill ha samarbete med oss. Förslag är att vi får rabatt på 
inträde och att de får stå med oss på U2. Fredriksdal önskar även ha fokusgrupper: fem som inte 
har varit där och fem som har, för att svara på frågor.  
Förslag är att de får ha ett pubquiz för möjlighet att presentera sig själv och marknadsföra sig.  
 

d. Stora klädbytardagen (5 min) 
Rädda barnen har kontaktat Stampus angående att vara samarbetspartners med “Stora 
klädbytardagen” som de har med Familjen AB. Eventet kommer ske den 6e april, och förslag är 
att detta event ska ske på borgen där ING, Agora och Stampus samarbetar. Den 6e april är dock 
borgen bokad och fråga om ett annat datum har ställts, men inget svar har fåtts.  
På ett möte mellan Stampus ordförande och de andra föreningars ordförande uppkom förslaget 
att ha klädbyte av balkläder, då galor närmar sig.  
 
Åsikt från mötet är frågan om syfte med detta, och hur eftertraktat det är för medlemmarna.  
Annan åsikt är att om de andra föreningarna är med så kan detta vara aktuellt. Mötet beslutar att 
hålla detta på vänt för att återkoppla senare.  
 

e. Alkoholfria personalalternativ (5 min) 
Mötet informeras om att Stampus har smått utbud av alkoholfria alternativ för personalen. 
Därför borde utbudet breddas med personalförmånligt pris på alkoholfria val.  
Mötet ställer sig positivt till detta.  
 

f. Datumändringar för våren (10 min) 
Mötet går igenom de ändringar av datum som skett för våren.  

 
g. Plan för utlysning av poster (10 min) 

Planen lyder som följande: poddarna som har spelats in ska göras till video som läggs upp på 
facebook. Varje styrelseledamot ska ha en egen dag där de ansvarar för Stampus instagram, vilket 
är även samma dag som postbeskrivningen för den posten ska läggas ut på facebook.  
 

12. Postgenomgång 
a. Näringslivsansvarig 

Möte om mellosittning, möte med olympiahallen, möte med brottsofferjouren, sälja biljetter till 
mellosittning.  

 
b. Marknadsföringsansvarig 

Rutinarbete, sitta på U2, podda 
 

c. Utskottsansvarig 
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20190225 
Victor Lindroth  
Stationschef 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att med marknadsföringsverktyg av hög standard kan föreningen erbjuda 
medlemmarna bättre kvalité på sociala medier med bland annat bilder och videos. Ett inköp av 
dessa produkter på det sammanlagda priset av 12 215 sek är en långsiktig investering som 
kommer ge värde till radion. Dessa marknadsföringsverktyg blir i Stampus FMs ägo men får 
nyttjas av Stampus studentförening.  
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna inköp av marknadsföringsverktyg för Stampus FM 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna inköp av marknadsföringsverktyg för Stampus FM 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Victor Lindroth 
Stationschef 
Stampus 
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Bilaga 2 
 
Till styrelsen  
 
 
20190225 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att enligt § 6:2 ska valberedningen bestå av två till fyra personer varvid 
majoriteten får ej vara medlemmar från samma kår. Med att välja in en fjärde medlem fylls 
maxantalet för valberedningen och majoriteten är ej från samma kår. Med maxantal i 
valberedningen underlättas arbetet med att fylla styrelseposterna.  
 
Förslag på beslut är att godkänna Erik Järnfors som fjärde medlem i valberedningen 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna Erik Järnfors som fjärde medlem i valberedningen.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson 
Ordförande  
Stampus 
 


