
STYRELSEMÖTE
Dagordning 2/11-2020 – 18:00
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 Josefine 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 2/11-2020

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående mötesprotokoll (5 min)

a. Mötet föreslår att godkänna föregående mötesprotokoll

9. Information

10. Diskussion

a. Verksamhet kommande månad

Styrelsen har diskuterat en satsning på StampusFM under corona tider för att marknadsföra oss utåt. I

och med att styrelsen har bestämt att det klokaste under de nya restriktionerna  är att stänga

verksamheten. Stationsansvarig ger som förslag att styrelsen ska intervjuas och bjudas in att prata på

kanalen.

b. Höstmötet

Kommer ske digitalt. Måste kunna kontrollera så att de som är med på mötet är medlemmar.



i. Verksamhetsplan

Ordförande ger som förslag att informera om Stampus satsning på StampusFM.

ii. Sekreterare och justerare

Förslaget som sekreterare på höstmötet är Ida Alfonsi.

Förslag på justerare till höstmötet är Wilma Johansson och Oscar Blixt.

c. Valberedningen

Pavel och Anna som suttit i styrelse i Stampus innan har givit sitt intresse. Ordförande kommer

kontakta dessa närmare. Styrelsen diskuterar vilka medlemmar som kan vara intresserade eller passa i

valberedningen.

d. Helsingborgsspexet

Utskottsansvarig och ordförande hade möte med Helsingborgsspexet. Det finns flera motsägelser som

försvårar arbetet med att lägga in dem som ett utskott. Alternativt kan man samarbeta med dem på

sittningar och genom att marknadsföra dem och vice versa.

11. Beslut

12. Postgenomgång (5 min/styrelseledamot)

Rutinarbete för samtliga medlemmar i styrelsen.

Total mötestid: 1 timme

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Justerare

__________________________ _________________________

Josefine Johansson My Johansson

Stamp

Stamp
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