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Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 9 mars, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 9 mars, klockan 16.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 

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 

a) Ida De Wit Sandström  

7.  Fastställande av dagordning  

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll (5 min) 

9.  Information 

a) Vårfestivalen 20-års jubileum (15min) 

b) Agora-dagen (5min) 

c) Mässing (5min) 

d) Samarbete med institutionen för strategisk kommunikation (10min) 

e) Bordsbokning U2 (5min) 

f) M2 Tapas (5min) 

10.  Diskussion 

  a) Ansökan till styrelsen verksamhetsåren 20/21 (15min) 

b) Bollbrolyckan (10min) 

c) Fritidsgrupp för tennis & padel (10min) 

d) Upplägg för dagsfest på Helsingborgen 10/5 (10min) 

e) Upplägg för Avstampet 2020 (10min) 

11.  Beslut 

a) Inköp av merch- och förbrukningsmaterial (10min) 

 

     12.  Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 
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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 Anna Lorenz och Adrian Winborg. 

5.                                Närvarande 

Namn                                                                          Post                                                                                                                            

Anna Hinders                                                           Vice ordförande                                                      
  
Pavel Drozdov                                                          Ordförande                                                                                                    

Totte Albinsson                                                        Ekonomiansvarig  

Ebba Karlsson                                                          Marknadsföringsansvarig  

Anna Lorenz                                                             Pubmästare  

Tim Solvang                                                              IT-ansvarig  

Jonatan Jensen                                                              Fastighetsansvarig     

Marcus Sjökvist                                                         Pubmästare               

Adrian Winborg                                                            Stationschef 

Wilma Frennfelt                                                            Näringslivsansvarig   
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Märtha Sandin Värn                                                           Utskottsansvarig      

Icke närvarande    

6.  Adjungerade 

a) Ida De Wit Sandström  

 

7.  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8.  Föregående mötesprotokoll. 

Mötet att beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

9.  Information 

a) Vårfestivalen 20-års jubileum 

 Samarbete med Campus Helsingborg om vårfestivalen diskuteras med Ida. Planlägger kvällen 

med start 17:00 med officiell ceremoni för att sedan öppnas dörrarna 20:00 med Stampus 

vårfestival. Kommer gå ut sociala medier om “save the date”. Vi kommer kalla evenemanget 

jubileumsfestival.  

b) Agora-dagen 

Vi kommer medverka på Agora-dagen. Tider som gäller är att vara där färdig kl:10.00 med 

montern. Mässan är fram till 15:30. Schema har lagts för dagen på facebookgruppen.  

c) Mässing  

Vi kommer medverka på Mässing den 25/3 mellan 08:00- 16:00. Vi kommer ha någon sorts 

tävling i montern som näringslivsansvarig ställer iordning.  

d) Samarbete med institutionen för strategisk kommunikation  

Vi kommer samverka med institutionen för strategisk kommunikation där klassmedlemmar kan 

välja Stampus som organisation och utveckla våra sociala kanaler. Marknadsföringsansvarig samt 

Näringslivsansvarig kommer presentera Stampus för klassen den 26/3 13:00-15:00.  

e) Bordsbokning U2  

Torsdag 12/3 flyttas till onsdagen då Agora dagen äger rum samt den 19/3 flyttas till 15:00-

17:00. 

f) M2 Tapas 

Vi kommer erhålla fina studentpriser hos M2 tapas. Gäller uppvisning av stampuskort.  

10.   Diskussion 

a) Ansökan till styrelsen verksamhetsåren 20/21  

Marknadsföringsansvarig har haft möte med valberedning och vill gärna ha en dag med 

styrelsemedlemmarna på instagram story. Ska vara klart innan den 26 mars. Samt att styrelsen ska 

boka upp sig på en podd inspelning.  
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b) Bollbrolyckan  

Vill starta samarbete med oss på Stampus. Finns olika shower och quizkvällar. Finns möjlighet 

att abonnera lokalen. Vi kommer dela detta med den nya styrelsen som har chans att skapa något 

där. Vi ser till att quizen kommer krocka med vår torsdagsrestaurang.  

c) Fritidsgrupp för tennis & padel 

Undrar om vi vill hålla i tennis och padel men vi anser att vi inte har någon passande för denna 

gång och kommer skicka det vidare till nästa styrelse om intresse finns.  

d) Upplägg för dagsfest på Helsingborgen 10/5  

Agora har dagsfesten här och vill att vi fixar maten för dagen som ett samarbete. Vi kollar 

närmare på hur eventet kommer te sig. Vi kollar på möjligheten att köpa in maten.  

e) Upplägg för Avstampet 2020  

Planering kring avstampet inför nästkommande styrelse. Om vi ska ha det under 

novischveckorna eller ha Avstampet mer fristående så att både ING samt Agora kan medverka 

under denna kväll. Styrelsen anser att Avstampet ska ligga under novischveckorna som tidigare. 

Planlagt för Avstampet är den 28/8.  

11. Beslut     

 a) Inköp av merch- och förbrukningsmaterial (Se bilaga 1) 

Bakgrund till beslut är att styrelsen anser att det behövs köpa in merch- och förbrukningsmaterial 

då tidigare artiklar har tagit slut, förslitits eller saknar den uppdaterade logotypen. Därför 

kommer beachflags, mäss-kit, kortlek, tygkasse, kaffetermos.  

 

Styrelsen föreslås besluta att godkänna inköp av merch- och förbrukningsmaterial  

 

Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna inköp av merch- och förbrukningsmaterial. 

 

12.  Postgenomgång       

A.   Näringslivsansvarig 
Skriva kontrakt med M2 tapas. Mejla olika personer samt fixa en tävling till mässing.  
 

B.   Marknadsföringsansvarig 
Fixa designen på rollup och beachflags. Rutinarbete.  
 

C.             Pubmästare 
Anna: Fixa matleverans, fixa instagram story.  
Marcus: Snacka med brunchutskottet, Rutinarbete.  
 

D.           Ekonomiansvarig 
Insta take over och sitta på Agora dagen.  
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E.            Fastighetsansvarig 

Rutinarbete.  
 

F.             Vice ordförande 
Beställa merch, sitta på Agora dagen, boka in pod dag.  
 

G.            Ordförande 
Fixa faktura till ekonomiansvarig. Skicka ut kallelse för vårmötet. Fixa tillstånden.  
 

H.           IT-Ansvarig 
Ladda upp likabehandlings policyn på ENG. Ny offert på ljuset.  
 

I.            Stationschef 
U2 samt Agora dagen.  
 

J.            Utskottsansvarig 
Poda och instagram takeover. Kontakta nya fotbolls utskottsledare.   

ÖVRIGT    

  

28/3 ska vi jobba för ING på deras tacksittning.  

 

13.  Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1 

 

Till styrelsen   

20200309 

Inköp av merch- och förbrukningsmaterial 

Stampus 

Bakgrund till beslut är att styrelsen anser att det behövs köpa in merch- och förbrukningsmaterial 

då tidigare artiklar har tagit slut, förslitits eller saknar den uppdaterade logotypen.  

Styrelsen vill köpa in: 

- Termosmugg med organisationens logotyp, antal 200 st, pris 9329:- för att sedan kunna 

säljas vid diverse tillfällen för att få tillbaka den spenderade summan.  

- Bomullskasse med organisationens logotyp inköpas, antal 100 st, pris 3 619,50:-.  

Kortlek med stampus loggan på, antal 100 st, pris 3 692,65 kr.  

- Mässkit: 4150 kr inkluderar (2st Roll-up Basic, 1st Mässbord Easy small och 1st 

broschyrställ Easy up) 

- Beachflags: 1667 kr x 2 (Storlekar Medium)  

 

Förslag på beslut är att godkänna inköp av merch-och förbrukningsmaterial 

Styrelsen föreslås  

att godkänna inköp av merch-och förbrukningsmaterial 

 

 

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  

Pavel Drozdov 

Ordförande 

Stampus 

 


