
 
STYRELSEMÖTE 
Dagordning 11/1-2021 – 18:00 
Digitalt / Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg 
 
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 My Johansson och Victor Eriksson utses till justerare, tillika rösträknare 

5. Närvarande 

a) Mötet föreslår att godkänna närvarolistan 

6. Adjungerade 

Anna Hinders, Pavel Drozdov, Gustaf Larsson 

7. Fastställande av dagordning 

a) Mötet föreslår att fastställa den aktuella dagordningen 11/1-21 

Mötet godkänner den aktuella dagordningen.  

 

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 

a. Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll 

Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.  

9. Information 

a. Valberedningen (15 min) 

Valberedningen presenterar sin verksamhet och informerar om hur den rådande situationen har 

kommit att påverka valberedningen. Valberedningen ser den rådande situationen som en möjlig 

katalysator för att fler kommer söka in samt att vi i styrelsen måste vara med och marknadsföra sina 

olika roller. Valberedningen är intresserade av hur arbetet i styrelsen sett ut och vilka möjliga områden 

 



 

som kommer vara intressanta för en nya styrelse. Valberedningen trycker på möjligheten för oss i 

styrelsen att kandidera till nästa års styrelse. Valberedningen frågar styrelsen om varför styrelsen valde 

att söka till Stampus styrelse. Styrelsen går igenom varför de valde att söka till styrelsen.  

 

Valberedningen delar sina ideér med styrelsen. Deras första idé är att ha en informationskväll med 

eventuella paneler, före detta styrelsemedlemmar och från Helsingborgs Stad.Valberedningen nämner 

även att ha Instagram take-over för varje post. Halv Åtta hos, där styrelsen ska tävla med varandra för 

att introducera posterna och marknadsföra styrelsen och stampus.  

 

Valberedningen tackar för sig.  

   

10. Diskussion 

a. Kommande event (15 min) 

Event varannan vecka för att visa upp sig för medlemmarna. Styrelsen trycker för att ha ytterligare en 

“cook-along”. Ordförande kommer med idéen att göra en taco-kväll. Styrelsen ser positivt på denna 

idéen. Taco-kvällen planeras in den 28/1. Nya riktlinjer kommer introduceras den 24/1, inväntar 

därför dessa innan de nya eventen kommer planeras. Styrelsen uppmanas att tänka på möjliga ideér.  

b. Musikredovisning (5 min) 

Ordförande informerar om musikredovisningar som måste göras samt vems ansvar det är att 

genomföra dessa. Pubmästarna tar ansvar över dessa.   

11. Beslut  

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)  

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin.  

Total mötestid: 40 minuter 

 

ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande 

 

 



 

Justerare 

 

 

__________________________ _________________________ 

Victor Eriksson             My Johansson  
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