
 
STYRELSEMÖTE 
Dagordning 22/2-2021 – 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 Ida Alfonsi utses till sekreterare 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 

a) Mötet föreslår att My Johansson och Oscar Blixt 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 22/2-21 

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) 

10. Diskussion 

a. App-projekt 

Styrelsen diskuterar möjligheten att prova en ny lanserad app. Styrelsen väljer att prova den nya appen 

som vi blivit tillfrågade att testa.  

b. Beerpong-event 

 



 

Digital beerpong-turnering har tidigare diskuteras. De riktlinjer som kommer införas är krav på 

föranmälan, max två per lag. Endast medlemmar och gästleg om man spelar med en medlem. 

Seriestruktur på eventet. Ingen alkoholhets. Avstånd och regler kommer införas anpassade efter 

online-eventet. Vi i styrelsen som kommer vara domare. Vi kommer dela ut våra pingisbollar till de 

som anmält sig. Filma reglerna och lägga ut inför eventet. Eventet kommer vara den 13/3 och 

marknadsföringen startar denna vecka.  

c. Innehåll magasin 

Samarbete mellan andra styrelser och föreningar i Helsingborg. Information kring Stampus och vad vi 

står för och de grundstadgar har. Annan information om Stampus, våra utskott, rabatter och event. 

Samt intervjuer med medlemmar och styrelsemedlemmar.   

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 

 

 

__________________________ _________________________ 

Oscar Blixt             My Johansson  
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