
 
STYRELSEMÖTE 
Dagordning 15/2-2021 – 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 Josefine Johansson utses till sekreterare 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 

a) Mötet föreslår att My Johansson och Wilma 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 15/2-21 

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 (5 min) 

a. Pubkväll i samband med Öppet hus inställd 

Ordförande informerar om att detta inte är aktuellt längre.  

10. Diskussion 

a. Annonsplatser sociala kanaler (15 min) 

Näringslivsansvarig informerar om att annonsplatser kostar 1500 kr/per annons. Styrelsen diskuterar 

om detta gäller alla företag eller endast företag som vi ej har ingått samarbete (sponsorer) med. 

 



 

Styrelsen kommer överens om att priser för en annonsplats i Stampus kanaler ska vara 1500 kr och 

detta gäller företag som Stampus inte har ett samarbete med. Näringslivsansvarig ska upprätta ett 

dokument som sammanställer rutinerna för annonsplatser. Näringslivsansvarig lägger upp som förslag 

att presentera rabatterna 1 gång i månaden. Styrelsen diskuterar upplägget kring rutinerna för detta. 

Styrelsen kommer fram till att man kan påminna om rabatterna, på ett sådant sätt så inläggen inte blir 

tjatiga eller att det blir för mycket reklam.  

b. Deltagande i app-projekt (10 min) 

Viceordförande informerar om app-projektet som vi blivit tillfrågade om. Styrelsen är eniga om att det 

behövs mer information och ger som förslag att bjuda in representanter till nästa styrelsemöte.  

11. Beslut  

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)  

Alla poster arbetar med rutinarbete i och med pandemin. 

 

Total mötestid: 30 minuter 

 

ÖVRIGT 

13. Mötets avslutande 

 

Justerare 

 

 

__________________________ _________________________ 

Wilma Johansson             My Johansson  
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