
Studentföreningen Stampus     Sammanträdesdatum  

Styrelsen  Måndag 16 September 2019 

 
 
Kallelse till styrelsemöte 

Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 16 september, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 16 september, klockan 16.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 
 
Dagordning  
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) Kvittolappar (5min) 

b) Brottsofferjouren (5min) 

10. Diskussion 

a) Pokerkvällar (5min) 

b) Inköp av racket till badminton (5min) 

c) Taggar/tillgång till utrymmen (10min) 

11. Beslut 

a) Inröstning av utskottsansvarig volleyboll, Victor Paulsen (5min) 

b) Inröstning av utskottsansvarig fotboll, Alexander Kainz (5min) 

c) Beslut om avtal om nyckel kvittens för utskottsansvariga (5min) 

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot). 

a) Postuppgifter inför nästa möte – sammanfattning  



Studentföreningen Stampus     Sammanträdesdatum  

Styrelsen  Måndag 16 September 2019 
 

 

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 Totte Albinsson och Jonatan Jensen.  
 
5. Närvarande 
Namn    Post   
Wilma Frennfelt   Näringslivsansvarig  
   
Vakant       Utskottsansvarig 
   
Anna Hinders   Vice ordförande  
   
Pavel Drozdov   Ordförande  
    
Marcus Sjökvist   Pubmästare   
 
Anna Lorenz    Pubmästare  
 
Jonatan Jensen   Fastighetsansvarig  
  
Totte Albinsson   Ekonomiansvarig  
 
Tim Solvang    IT-ansvarig  
 
Ebba Karlsson   Marknadsföringsansvarig 
 
Icke närvarande  
Adrian Winborg   Stationschef 
 
 
6. Adjungerande 
 
7. Fastställande av dagordningen  



Studentföreningen Stampus     Sammanträdesdatum  

Styrelsen  Måndag 16 September 2019 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 
8. Föregående protokoll 
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
 
9. Information 
 
a) Kvittolappar (5min) 
Kvittolapp ska fyllas i vid varje köp. Mall finns på kontoret, ligger på facket med kvittolappar. 
Detta ska alltid fyllas i privat även på Stampus kortet.  
 
b) Brottsofferjouren (5min) 
Möte har näringslivsansvarig vart på. Brottsofferjouren önskar ha en sal, evenemang med 
föreläsning samt berättar om verksamheten. Stampus styrelse bemannar detta.  
 
10. Diskussion  
 
a) Pokerkvällar (5min) 
Får inte spela med pengar och därför kommer vi inte ha någon pokerkväll. Spelkväll kan vara ett 
förslag exempel vid en torsdagpub. Försöka få till en sponsor till spelen, kombinerat med 
exempel FIFA i sittningssalen.  
 
b) Inköp av racket till badminton (5min) 
Problem om 5 första alltid får, orättvis. Avvaktar och ser hur intresset blir.  
 
c) Taggar/tillgång till utrymmen (10min) 
Alla har olika behörighet till utrymmen på borgen. Bättre att ha koll på vem som har vart där. 
Fastighet beslutar att ge näringsliv extra tillgång till FM radion.  
 
11. Beslut 
a) Inröstning av utskottsansvarig volleyboll, Victor Paulsen (se bilaga 1)  
Victor Paulsen har goda erfarenheter inom volleyboll och ansöker som volleybolledare. 
 
Styrelsen föreslås besluta att godkänna Victor Paulsen som volleybolledare 
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Victor Paulsen som volleybolledare 
 
b) Inröstning av utskottsansvarig fotboll, Alexander Kainz (se bilaga 2) 
Alexander Kainz har goda erfarenheter inom fotboll och ansöker som fotbollsledare 
 
Styrelsen föreslås besluta att godkänna Alexander Kainz som fotbollsledare 
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna Alexander Kainz som fotbollsledare 
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c) Beslut om avtal om nyckel kvittens för utskottsansvariga (se bilaga 3) 

Genom förvaring av nycklar har missköts kommer vi att kvittera ut nycklar till utskottsledare. För 

att få bättre kontroll.  

Styrelsen föreslås besluta att godkänna att nyckelkvittens ska utföras till utskottsledarna.  
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna nyckelkvittens ska utföras till utskottsledarna. 
 
 
12.     Postgenomgång (5 min/styrelseledamot). 

a. Näringslivsansvarig 
Kontakta söder. Skicka iväg nytt mejl om kaffet. Kolla nordic wellnes och vad dom 
erbjuder. Kolla brottsofferjouren med datum. Kolla spons till spelkväll. Kolla information 
om infodagen inför IF bordet.  
 
b. Marknadsföringsansvarig 
Fotografering 21:00, 19/9 Torsdag. Informera om gästmedlemskap. Info evenemang för 
nästa klubb. Hålla på med bilderna. 
  
c. IT- Ansvarig 
Kolla nödtelefonen då den inte funkar, reparation eller köpa ny. Fortsätta arbeta med 
internetabonnemanget.  
 
d. Pubmästare 
Ölprovning med styrelsen den 26/9.  
Markus: Beställer hamburgare till infodagen, skickar i chatten innan kl 14:00 17/9, ska 
skriva ut kartan innan torsdag. Få in möte med taggarna för pubassistenterna.  
Anna: Prata med säkerhetstjänsten angående vakterna, och Helsingborg bryggeri om den 
26/9. 
e. Ekonomiansvarig 
Kommer ifatt med kvitton och Avstampet. Total sammanfattning. Går vidare med 

nyckelproblemet.  

f. Fastighetsansvarig 
Titta på hantverkarna som kommer jobba här. Fixa behörighet till Wilma. Lösa 
sophämtning. Kolla bra alternativ för att lösa en trasig gardin i sittningssalen.  
 
g. Vice ordförande 
Fixa de tidigare protokoll. Lösa studentkortet innan torsdag.  
Utskotten lämna ut nycklar och utrustning. Bjuda in till nästa möte, fotboll, innebandy 
och eventutskott.  
 
h. Ordförande 
Fixa facebook grupper, avtal till utskottsansvariga. Pitchers lunchmöte genomförs.        
Powerpoint och presentation till infokvällen.  
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Stationerna till infodagen: 
Mat, Bar, Skidutskottet, FM/radio, IF utskotten, DJ utskottet, Brunchlag.  
Annonsera ut: surfutskottet, badminton, innebandy. 
Ses på Söndag 22/9, 16:00 för informellt möte och ställa iordning inför infodagen.  

 
21 oktober städschema, styrelsen ska städa 

 
13. Mötets avslutande  
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Bilaga 1 

 
Till styrelsen  
 

20190916 
Victor Paulsen 
Utskottsledare 
Stampus 
 
  

 
Bakgrund till beslut är det behövs minst två ledare för att driva volleyboll. Victor Paulsen har 
erfarenheten inom Stampus volleyboll och anses därför vara lämplig som ledare för sporten.  

Förslag på beslut är att godkänna Victor Paulsen som volleybolledare. 
 

Styrelsen föreslås  
 
att godkänna Victor Paulsen som volleybolledare. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande 
Stampus 
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Bilaga 2 

 
Till styrelsen  
 

20190916 
Alexander Kaiz 
Utskottsledare 
Stampus 
 
  

 
Bakgrund till beslut är det behövs minst två ledare för att driva fotbollen. Alexander Kaiz har 
erfarenheten inom Stampus fotboll och anses därför vara lämplig som ledare för sporten.  

 

Förslag på beslut är att godkänna Alexander Kaiz som fotbolledare  
 

Styrelsen föreslås  
 
att godkänna Alexander Kaiz som fotbolledare  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anna Hinders 
Vice Ordförande 
Stampus 
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Bilaga 3 

 
Till styrelsen  
 

20190916 
Nyckelkvittens till utskottsledarna 
Utskott 
Stampus 
 
  

 
Bakgrund till beslutet är att tidigare år har nycklarna försvunnit och onödiga kostnader uppstått 
på grund av detta. Därmed kommer vi härnäst att kontrollera utgivning av nycklar via kvittenser.  

Förslag på beslut är godkänna nyckelkvittenser till utskottsledarna. 
 

Styrelsen föreslås  
 
att godkänna nyckelkvittenser till utskottsledarna. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Anna Hinders 
Vice Ordförande 
Stampus 
 
 


