
 
STYRELSEMÖTE 
Dagordning 20/7-2020 – 18:00 
Digitalt  
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

a) Mötet föreslår att My Johansson utses till mötesordförande 

3. Val av sekreterare  

a) Mötet föreslår att Ida Alfonsi utses till sekreterare 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 

a) Mötet föreslår att Oscar Blixt och My Johansson utses till justerare, tillika rösträknare 

5. Närvarande 

a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan 

6. Adjungerade 

7. Fastställande av dagordning 

a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 20/7-2020 

 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 

a) Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll 

9. Information 

a) Bayside/Avstampet (5 min) 

På grund av rådande situation. Bayside har inte hört av sig och kommer nog inte att bli av. 

Återkommer när de svarar.  

b) Info från Hanna och Henrik från novischeriet (5 min) 

Video istället för position på mässa. Amanda och en person till spåna ideér på hur man kan 

marknadsföra stampus digitalt som alternativ på grund av rådande situation.  

c) Kickoff, FB-evenemang (5 min) 

Nämnde kommande event. Hemligstämpat.  

 



 

10. Diskussion 

a) Kompensation för uteblivet Avstamp 

Alternativ 1. Att ha det i parken eller på borgen. Som en sittning alt. fulsittning som ett välkomst event.  

Som en sittning detta kommer även vara bra för då kan vi servera flera. Är inte inom 

begränsningarna utsatta av Folkhälsomyndigheten.  

Om det ska vara utanför borgen så måste vi ha tillstånd. På borgen har vi många utrymmen 

man kan utnyttja.  

Ha det utomhus om det skulle vara fint väder.  

Ska kolla med de olika novisch scheman för att hitta ett bra datum. Bayside skulle vara den 

28/8 ska man behålla detta datum. Borgen är bokad detta datum. Hitta ett annat datum.  

Preliminärbokar 4/9 för möjlig sittning.  

b) Marknadsföring nollningar 

i) Agoras novischveckan. Möjlighet att vara med på plats 24, 25, 26 augusti. Station Pixlapiren. 

Grupper som går runt. vi har fått möjligheten att stå där. Vi har friheten att göra vad vi vill för något 

kul.  

ii) ING-nollning. Väntar på schema. Station på Borgen. Har faddrarna någon information? 

Även här har vi möjlighet att ha en station.  

Lägga upp schema på när och var man ska stå under veckorna.  

iii) Introduction weeks. Blir det av? 

c) Marknadsföringsstrategi start 

Skippar detta tills alla i styrelsen är med.  

d) Vad satsar vi på att kunna genomföra i höst? 

Måste få in engagerade medlemmar för att kunna genomföra olika events.  

Pluggkvällar, vi har bra lokaler för att plugga. Går även att fixa nu i corona tider.  

Stampus IF - turneringar där man kan få billigare priser.  

Sponsring från Padel Råå, de var negativt inställda till samarbete. Återkommer med information 

till hösten. After Paddel.  

Klätterhallen i Helsingborg, var intresserade att ingå i ett samarbete.  

 



 

e) Kläder :  

                       Hoodie med dragkedja- lila och vit text. 

Se Facebookgruppen för referenser.   

                       T-shirt - svart och vit text.  

                       Skjorta - vit med logga fram ej bak. 

                       Skjorta-text -färg : svart eller lila?   

Röstar på lila text på skjortan.  

                       Text tryck : namn och titel eller titel och namn?  

Röstar på namn överst och titel under.  

                       Bokstäver : små eller stora?  

Röstat på små bokstäver.  

                       Hur många av varje plagg behöver  pub-mästarna?  

Pub-mästarna skulle diskutera hur många plagg de behövde och återkomma till Nam.  

                     (Klädbeställning)***(Nam) 

11. Beslut 

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot) 

 

Total mötestid: 1 timme 20 minuter 

 

ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande 

 

Justerare - har tagit del  

 

My Johansson_______________ Oscar Blixt _________________ 

 

 

FreeText
Type something…

Stamp

Stamp
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