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1. Föredragningslista (med innehåll enligt § 4:8:1)

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Upprättande av röstlängd
7. Beslut om adjungeringar
8. Fastställande av dagordningen
9. Fastställande av medlemsavgiften
10. Redovisning av verksamhetsberättelse
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår
12. Val av styrelse

a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Ekonomiansvarig
d. Pubmästare
e. Fastighetsansvarig
f. Marknadsföringsansvarig
g. Näringslivsansvarig
h. Utskottsansvarig
i. IT-ansvarig

13. Val av stationschef
14. Val av revisorer
15. Behandling av motioner
16. Behandling av propositioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
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2. Verksamhetsberättelse
Avseende verksamhetsåret 2021-07-01 till 2022-06-30 (enligt § 11.2)

2.1 Styrelsen

Styrelsen har bestått av (t.o.m. 2022-06-30)
Ordförande: Emma Derwinger
Vice ordförande: Cecilia Wennerström
Ekonomiansvarig: Fredrik  Möller
Pubmästare: Benjamin Nilsson Lundqvist & Jonathan Erös
Fastighetsansvarig: Frida Nordlund
Marknadsföringsansvarig: Karla Smoljan
Näringslivsansvarig: Gustav Ohlén
Utskottsansvarig: Mikaela Johansson
IT-ansvarig: William Sjöberg Dietsch
Samt stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt § 8.6.2
Stationschef: Linnea Önesand

Styrelsen har sammanträtt minst fem gånger per termin i enlighet med § 7:5.

2.2 Övriga förtroendeposter

Assistenter till styrelsen (t.o.m. 2022-06-30)
Pubassistenter: Felicia Thiers

Tobias Öberg
Oscar Blixt
Victor Eriksson

Marknadsföringsassistent: Tilde Sinnerdal

Valberedningen har bestått av (t.o.m. höstmötet 2022)
Valberedningsordförande: My Johansson
Övriga medlemmar: Jonatan Jensen

Tobias Öberg

Revisorer (t.o.m. 2022-06-30)
My Johansson
Wilma Johansson
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2.3 Verksamhetsberättelse

2.3.1 Huvudsakliga händelser under året

Under hösten 2021 kunde Stampus Studentförening sakta men säkert återgå till sin vanliga
verksamhet efter corona pandemin. Med en aningen annorlunda start än tidigare
verksamhetsår har vi i så god mån som möjligt fört liv in i föreningen och dess evenemang
igen. Nedan finnes en komprimerad lista på evenemang och rutiner vi genomfört.

- En Stampusguide i pocketformat producerades i syfte att informera om vad
föreningen har att erbjuda. Dessa tillgängliggjordes på Helsingborgen samt Campus
Helsingborg när vi stod på U2.

- Avstampet ersattes med en välkomstsittning vid samma namn ,Avstampet, på grund
av de rådande restriktionerna till följd av covid-19 som varade under hösten.
Sittningen delades upp på två dagar så att så många medlemmar som möjligt skulle
kunna vara med och uppleva en riktig stampus-sittning.

- En informationskväll hölls på Helsingborgen.
- Vårt klassiska evenemang torsdagspuben anordnades nästintill var vecka, varav en var

i form av en takeover på hotellet The Vault. Många av pubarna hade olika teman där
mat-och barlagen planerade och skapade tematisk mat samt dryck.

- Den årliga oktoberfestsittningen anordnades igen och välkomnade många av våra nya
medlemmar in i Stampus många  traditioner.

- En Halloweensittning anordnades.
- Brunchutskottet anordnade söndagsbrunch nästan varje vecka.
- Tillsammans med Helsingborgs stad och samtliga hyresgäster på Helsingborgen har

innergården börjat rustas upp och förväntas vara färdig strax innan sommaren.
- Tillsammans med Campus Helsingborg, Helsingborgs stad samt stadens övriga

studentföreningar har studentmagasinet tagits fram i år igen. Stampus stationschef
Linnea Önesand och ordförande Emma Derwinger har tagit fram bilder samt text till
föreningens uppslag. Magasinet kommer i sommar skickas ut till nya studenter som
blir antagna till program med start på Campus hösten 2022.

- I Mars höll styrelsen i Stampus första bal någonsin, Milleniumbalen på Sundspärlan,
för att fira föreningens uppkomst 20 år sedan som blivit två år försenad med
anledning av coronapandemin.

- Reglementet har uppdaterats fram för samtliga poster i styrelsen i syfte att vägleda
tillträdande styrelsemedlemmar, underlätta överlämningar samt bevara kunskap och
erfarenheter i föreningen.
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2.3.2 Ordförande

Under första halvan av mitt verksamhetsår fokuserade jag på att hålla mig uppdaterad kring
rådande restriktioner i och med coronapandemin. Många av våra evenemang såsom sittningar
och pubar förblev begränsade och tillsammans med pubmästarna höll vi god kontakt med
miljöförvaltningen och tillståndsenheten för att följa de ständigt förändrande restriktionerna.
Trots den fortsatta, men sinande, pandemin lyckades vi ordna en hel del evenemang såsom
torsdagspubar, en takeover av The Vault inne i stan, klubbar och ett flertal sittningar vilka var
otroligt uppskattade av våra medlemmar. Det var verkligen så roligt och givande att föra liv
in i föreningen  och Borgen igen efter en tids paus.
Under vårterminen  togs  restriktionerna bort helt och vi har kunnat återgå till en fullt
funktionell verksamhet där evenemangen nämna ovan varvades med skid-och surfutskottets
resor, p-sittning för våra kära engagerade medlemmar och sist men inte minst vår
milleniumbal som tog plats i slutet av Mars. Vi upplevde en otrolig entusiasm från
medlemmarnas håll vilket smittade av sig på hela styrelsen när vi såg hur mycket vårt hårda
arbete uppskattades.

Stampus nära arbete med Hbg Stad har varit väldigt givande, och under hösten hade vi en
workshop där vi djupdök i våra poster och fick perspektiv från tidigare engagerade i hur
verksamheten skall skötas. Vidare har HSF mötena och ledarskapsluncherna på Campus
Vänner där Helsingsborgs alla studentföreningar deltagit varit roliga då de gett tillfälle för
diskussioner som rör hela stadens studentliv. Under mitt år har jag även vidareutvecklat det
skriftliga testamente som kommer gå  till framtida ordförande inom Stampus. Med ännu fler
tips, tricks och påminnelser hoppas jag att detta kommer kunna leda hen i rätt riktning från
början där grovarbetet i förståelsen kring posten förhoppningsvis kommer vara tydlig.

Jag började studera på Campus Helsingborg när pandemin och dess restriktioner var som
värst, och hann således inte ta väldigt stor del av studentlivet i staden. Detta ville jag förändra
under mitt andra år och sökte därför till Stampus styrelse 21/22.
I maj 2021 blev jag invald till vice ordförande och arbetade med det tillochmed oktober, då
vår ordförande valde att avgå. Därefter blev jag inröstad att anta rollen som ordförande vilket
kändes förvirrande och plötsligt, men ändå säkert då hela styrelsen stod med mig och var mer
än villiga att hjälpa till med saker jag tyckte kändes svåra. Under den perioden blev
krishantering och lösningsorientation mitt största fokus och något jag idag är en fena på.  Till
höstmötet några veckor senare rekryterade och röstade vi in modevetaren Cecilia
Wennerström som ny vice ordförande, och hon har verkligen tagit sig an rollen på ett otroligt
vis där jag känner att man kan lita på henne och hennes ärlighet till hundra procent.

Även fast rollen som ordförande inte var min tanke från början har det varit otroligt lärorikt
för mig att anta denne. Jag har inte sett mig själv som den person som ska bestämma hur
saker och ting ska gå till, utan snarare som den person som ska samla allas tankar och idéer
till gemensamma riktlinjer och visioner där både medlemmar och styrelsemedlemmar
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kommer till tal i så stor mån som möjligt. En objektivt stöttande pelare i styrelsen som hjälper
till där och när det behövs.
Jag är så tacksam och stolt styrelsen och den interna förståelse vi byggt upp under årets gång,
där vi alltid stöttar till där det behövs och ser varandras styrkor såväl som svagheter med
optimism, ett öppet sinne och lösningsorientation i framkant.

2.3.3 Vice ordförande

Verksamhetsåret började något senare för mig än resten av styrelsen då jag utsågs till min
post i oktober och därmed nominerades och röstades in under höstmötet. Mitt verksamhetsår
startade därför med planering för den årliga Halloweensittningen. Under början av min
mandatperiod så lärde jag känna min roll som Vice ordförande, mina arbetsuppgifter och
ansvar, samt att erhålla kunskap och erfarenhet kring hur föreningen fungerar och ska styras.

Det var utmanande i starten att komma ifatt resten av styrelsen och våga ta plats eftersom
övriga styrelsemedlemmar innehaft sina poster flera månader innan mig och hade betydligt
mer kännedom om föreningen än vad jag var i besittning av. Men tack vare mycket hjälp och
fint stöd av medlemmarna i styrelsen så tog det inte lång tid förrän jag kände trygg i min roll.
Under verksamhetsåret så har jag haft ett nära samarbete med Ordförande Emma Derwinger,
både med anledning av hennes roll som före detta Vice ordförande och rådande Ordförande.
Hon har varit ett enormt stöd för mig genom att stötta mig att begripa min post och att alltid
vara tillgänglig vid frågor eller andra angelägenheter.

En stor del av mitt arbete under verksamhetsåret har varit administrativt där jag har bland
annat fört minnesanteckningar på styrelsemöten och möten med andra sektioner/föreningar
och sedan skrivit protokoll. Jag har även ansvarat för Stampus infomail och registreringen av
nya medlemmar och deras studentkort. Jag har jobbat nära med Ordförande genom att stödja
henne i ärenden, men jag har även ställt upp som Ordförandens ersättare vid händelser och
agerat som mötesledare i hennes frånvaro.

Jag har deltagit i flertal HSF-möten och ledarskapsträffar för att främja studentlivet som en
helhet i Helsingborg och tillägna mig att utvecklas i min roll. Förutom det har jag arbetat för
att vara tillgänglig för resten av styrelsen och fungerat som en mellanhand. Betydande
tillställningar för mig under verksamhetsåret har varit planeringen och genomförandet av
Milleniumbalen och personalsittningar.

2.3.4 Ekonomiansvarig

Under verksamhetsåret har jag som ekonomiansvarig i vanlig ordning förvaltat föreningens
ekonomi. Det arbetet har bestått av att framställa en budget, sköta löpande bokföring,
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fakturering samt deklarera. Budgeten som framtogs speglade föregående års budget och
förrförra årets resultat då vi inte kunde kolla på föregående års resultat då verksamheten
majoritetsvis var nedstängd med anledning av pandemin. Dock fick budgeten några
förändringar på grund av det osäkra världsläget gällande pandemin som fick sin andra våg
under början av vårt verksamhetsår. Vi hade turen att pandemins andra våg var kortvarig och
vi kunde relativt snabbt övergå till vanlig verksamhet med kontinuerliga pubar, klubbar och
sittningar.

För att upprätthålla en hållbar och stadig ekonomi har jag varit tydlig med att styrelsen måste
utföra fortsatt att arbeta för att hålla nere onödiga kostnader i verksamheten, vilket ha skötts
väldigt bra.

Under verksamhetsåret har vi, på grund av pandemin, inte behövt betala någon hyra till
Helsingborgen. Detta har vi i styret sett som ett perfekt läge att spendera hyrespengarna på att
rusta upp och snygga till borgen i form av att putsa fönstren, fixa innergården, skaffa nya
soffor och möbler, fixa DJ-bordet, köpa nya glödlampor och köpa ny utrustning till köket.
Eftersom att vi inte behövde betala någon hyra använde vi även en stor del av de pengarna vi
hade över till att finansiera Stampus första bal “Milleniumbalen”.

Som ett tillskott och utvecklande av Stampus bar har vi investerat i både tapp öl och tapp
cider vilket har resulterat till en mycket större försäljning av öl och cider än förväntat vilket
har gett oss ett större överskott i budgeten än beräknat.

Ekonomin vid verksamhetsårets slut ser ännu hälsosam ut och kommer ge nästa styrelse en
bra grund att kunna börja finansiera sina kommande event.

2.3.5 Pubmästare

Under året har jag fokuserat på att få tillbaka samma struktur för bar- och matlag som det har
varit före pandemin. Det har varit ett svårt jobb som inneburit lite annorlunda approach för att
engagera medlemmar till pubverksamheten, men det har lyckats och enbart ett fåtal
evenmang har ställts in. Det har inneburit att vi eftersökte bar- och matlagsledare relativt
tidigt under verksamhetsåret och flera av dessa hade var helt nya studenter utan koll på
varken kultur eller struktur som funnits tidigare på Stampus. Det har inneburit mer arbete för
att säkerställa att kvalité och struktur och vissa förändringar i hur pubarna är strukturerade,
men i sin helhet har det fungerat väldigt bra. Förtuom det har vi inte kunnat ha de klassiska
evenmangen Avstampet (i det format det varit i innan) och Vårfestivalen, något som trots
deras avsaknad under året är något som vi vill hjälpa nästkommande Pubmästare att uppnå på
lika bra sätt som föregående år innan pandemin.
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Pubarna har under året inte haft den tidigare Torstagsrestaurangen innan pubarna utan istället
har bar och matlag samarbetat under Torsdagspubarna och det har fungerat ypperligt, trots det
finns det fortfarande en ambition att föra över gamla och fungerande koncept till nästa
verksamhetsår, men det viktigaste fokuset har varit att få tillbaka samma känsla och
engagemang som det tidigare funnits. Fredagsklubbarna har fortsatt i vanlig ordning som de
varit innan och det har fungerat bra. Både pubar och klubbar har varit väldigt uppskattade
från både lagens insatser så det är en verksamhet som vi känner har kommit tillbaka och
fungerat väldigt bra, dock finns det flera saker som jag tror, att genom att så ett frö, kan
förbättras till att bli lika bra som förr. Detta året har jag till exempel satt in våra assisstenter
som ledare för att kunna täcka behovet för att klara av pubarna. Dessutom har det enbart varit
en ledare per lag, något som har fungerat och varit nödvändigt för verksamheten, men inte
något som är optimalt. Förhoppningen är att engagemanget detta året leder till att gå tillbaka
både torsdagspub och två ledare per lag.

Matlagen har jobbat på bra trots det lilla antalet som valt att engagera sig, och vi är väldigt
tacksamma över deras engagemang, något som även medlemmarna har varit uppskattat. För
att hjälpa till med engagemanget för detta införde vi extra förmåner för de som väljer att
engagera sig i matlagen, det har varit något ökat intresse och några fler engagerade, vilket har
varit uppskattat.

Pandemilagens påverkan har dock gjort att flera schemaförändringar gjort att det blivit något
ostrukturerat vilket gjort att sittningar eller pubar ibland blivit kortare eller har marknadsfört

med kort varsel, det är dock ett problem som jag anser kommer försvinna till nästa
verksamhetsår då pandemin förhoppningsvis är ett minne blott.

Gällande sortimentet så började vårt verksamhetsår mycket om att försöka sälja ut den
relativt stora lagret med öl,vin och cider där bäst före datumet var kort då de “brunnit inne”
under corona åren. Detta mål uppnåddes väl under nollningsperioden. Vidare under året
lånade vi en tapp från Helsingborgs bryggeri som togs emot mycket väl av våra medlemmar.
Detta resulterade i att vi tog kontakt med Carlsberg och lyckades förhandla till oss en
permanent tapp. Sedan dess har vi experimenterat med en stor mängd olika sorters öl/cider.
Detta gjorde lite för väl då det ledde till att flera medlemmar uttryckt att det varit varit svårt
att veta vad vi erbjuder eftersom sortimentet uppdateras frekvent, detta är något som vi
kommer föra vidare till nästa pubmästare. En planerad meny som arbetas på kan vara en
lösning på detta. Fortsättningsvis har mycket städ och utsortering skett under året för att få en
bra restaurangkänsla för både engagerade och gäster, något som har behövts på länge.

Lärdomarna från årets gång har varit många men till nästkommande pubmästare så
rekommendera vi att sätta sig in i verksamheten snarast. Se till att ordna fram era assistenter
och bar- och matlagsledare. Desto tidigare ni fyller dessa desto mer tid kommer ni ha att
lägga er egna prägel på restaurangverksamheten och göra den till precis vad ni vill! Fortsätt
även att ha regelbundna konversationer med alla föreningar på borgen. Det är i alla aktörers
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intresse att hålla borgen i ett fungerande och blomstrande skick, och detta kan bara uppnås
genom att samtliga styrelser vet vad som förväntas av dem samt vad de förväntar sig av er!

Sammanfattningsvis har fokuset varit att få tillbaka Stampus på banan igen och vi är oerhört
stolta över de som engagerat sig, både våra assistenter och bar och matlagen. Trots att
ingenting har varit helt perfekt har året ändå rullat på bra och jag är övertygad om att vi gjort
vårt allra bästa för verksamheten, även om det inneburit mycket övertid och att man inte
hunnit med allt. Med det sagt tror jag att kulturen och strukturen har börjat fastna för
medlemmarna och därmed tror jag att det vi har startat nu kommer bidra till framtida lyckade
år, inte minst finns det ett starkt och övertygande förtroende för nästkommande pubmästare
att de kommer fortsätta på denna banan, och de frön vi sått, till att fortsätta göra Stampus och
dess kärnverksamhet till någonting otroligt.

2.3.6 Fastighetsansvarig

Verksamhetsåret som fastighetsansvarig inleddes kaosartat på grund av att mycket kunskap
hade gått förlorad under pandemiåret och det kändes som att kasta sig in i något man inte
visste något om. Genom god kontakt med diverse engagerade, och framförallt Helsingborgs
stad, har jag fått en bättre bild av vad fastighetsposten innebär.

När jag med hjälp av Prenad, efter flera möten, skapat mig en förståelse för tagg och
larmsystemet visade det sig att det fattades en ”kommunaldator” för SALTO systemet. Då
datorn hittades var den ur funktion till följd av att den varit avstängd för länge och inte
kunnat utföra de essentiella uppdateringarna. Trots att datorn fattades introducerades jag i
både tagg- och larmsystem varpå jag kunde konstatera systemen behöver rensas ur på gamla
användare samt förändras på flera punkter för ökad säkerhet. Datorn reparerades i början av
mars och projektet är påbörjat genom att jag inventerat bland lagret på extrataggar och skapat
nya mappar/grupper i samtliga system vart de ännu aktiva taggarna ska sorteras och flyttas in
till.

Fastigheten har underhållits i form av batteribyte på vattenblandare, lampbyten, batteribyten
av salto-dörrar, inköp av julpynt etc. Felanmälningar har utförts regelbundet för både små och
stora saker, några exempel är dörröppnare, fönster och dörrar till balkongen ovan entrén,
torktumlare, kylskåp m.m.. Fönsterputs är även en av de större sakerna jag beställde in.
Innergårdens ombyggnation påbörjades i mars efter att ha blivit uppskjutet under en väldigt
lång tidsperiod, något jag inte kunnat påverka då det handlade om materialbrist.

Under hösten var inte Helsingborgs kommitteen särskilt aktiv och fattade därmed inga
avgörande beslut. Under vårterminen har detta dock förändrats och vi har uppdaterat
hyresavtal för externa hyresgäster samt uppdaterat hyresandelarna mellan föreningarna.
Städrutinerna har även återupptagits efter att ha fallerat under pandemin då inte byggnaden
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användes på samma sätt. Större projekt som påbörjats inom HBK är upprustningen av
borgen, och vi befinner oss i skrivande stund i en fas av att se vad allt kostar och vad vi har
möjlighet att göra och skapa. Utöver det har en hel del allmänna frågor diskuterats,
exempelvis Helsingborgens behov av skyltning, vilket Helsingborgs stad hjälpt oss att lösa
genom att bland annat beställa in skylt som ska placeras på balkongen ovan entrén. Till följd
av allt detta skulle jag vilja säga att kommittén fått nytt liv igen.

2.3.7 Marknadsföringsansvarig

Som marknadsföringsansvarig på Stampus 2021/2022 har jag fokuserat på att upprätthålla
och vidareutveckla föreningens marknadsföring.

Förutom att skapa årets stampusbibel har arbetet i stora drag bestått av att skapa diverse
facebookevenemang, affischer och flyers till våra många event. Dessutom har jag varit fullt
ansvarig för marknadsföringen på våra sociala medier Facebook och Instagram.
Som ansvarig över våra sociala medier har jag även ansvarat för kontakten med de
medlemmar som hört av sig via kanalerna.

Utöver den mer allmänna marknadsföringen kring våra torsdagspubar och dylikt har även helt
ny marknadsföring tagits fram. I marknadsföringen för Stampus Milleniumbal följdes inte
den traditionella stilen, istället fick ett helt nytt koncept ta form.

Målet har varit att skapa ett engagemang hos våra medlemmar med genom att skapa en
informationsrikedom på våra sociala medier. Det har även fokuserats på att lägga ut bilder
tagna på våra event för att locka fler medlemmar. För att inkludera de internationella
studenterna på Campus har all information skrivits på både svenska och engelska.

Då arbetet kring marknadsföringen är tidskrävande valde jag att anlita en assistent. På detta
sätt möjliggjordes för uppgifter att delegeras vidare och jag fick någon mer att bolla idéer
med.

2.3.8 Näringslivsansvarig

Under läsåret har ett stort fokus för hela organisationen legat på att återhämta Stampus

verksamheter efter pandemin. Detta har inneburit att även mitt arbete som näringslivsansvarig

har påverkats. Mitt huvudsyfte har under året varit att skapa, upprätthålla och återhämta

relationer som är direkt synliga för stampus medlemmar och att skapa meningsfulla minnen

för alla som valt att ta del av verksamheten under året.

11



Stampus studentförening
Org.nr. 843003-3418

Mitt verksamhetsår började i slutet av Juni, då jag tillsammans med marknadsföringsansvarig

producerade stampus-bibeln. Sponsorerna var Ica och Actic vilket täckte produktionen av

samtliga biblar. Till följd av det osäkra läget kring pandemin fattades beslut om att inte hålla

Avstampet som festival, utan som en sittning i stället. För att göra sittningen speciell, och för

att pandemilagen ännu inte upphört, anordnades eftersläpp två kvällar i rad på nyöppnade

Shotluckan i Helsingborg.

Senare under höstterminen anordnade jag en takeover på The Vault i sedvanlig ordning.

Samtidigt började jag även planera och diskutera med olika samarbetspartners inför vad som

skulle bli Milleniumbalen. Målet med Milleniumbalen är att skapa en ny studentikos tradition

för Helsingborgs studentliv. Under månaderna november fram till och med mars arbetade jag

med all lokalplanering till balen, vilken slutligen hamnade på Sundspärlan. Tillsammans med

resterande i styrelsen ordnades medaljer och underhållning.

I övrigt har det vanliga näringslivsarbetet fortsatt som normalt. Några exempel på nya

samarbeten är Reko Sushi och Fast Candy. Arbete har även pågått för att fortsätta samarbeten

med befintliga partners.

2.3.9 Utskottsansvarig

Under detta läsår som utskottsansvarig för Stampus har jag främst bokat hallar, assisterat i
styrelseverksamheten, och hållt igång utskottsverksamheten. Dessutom har jag tillsammans
med näringslivsansvarig Gustav Ohlen påbörjat en dialog och planering av samarbete med
Sveriges akademiska idrottsförening (SAIF).

Stampus IF

Detta läsåret har vi fokuserat på innebandy och fotboll, där det har varit periodvist bra
uppslutning beroende på hur mycket studier medlemmarna har haft. Fotbollen har letts av
Benjamin Nielsen som har varit en bra och uppmuntrande ledare för att få folk att gå med i
Stampus IF Fotboll. Majoriteten av fotbollsträningarna har varit under söndagskvällar i
Bergalidens A-hall. När det gäller innebandyn har träningarna främst varit på Rönnowska
hallen på onsdags eller tisdagskvällar, och letts av mig på grund av att jag har mycket eget
material och erfarenhet, samt att ingen annan sökte eller har sökt till Stampus IF ledare i
innebandy. Inför marsmånad 2022 bytte Helsingborgs Stad bokningssystem till rbok, vilket
jag har behövt sätta mig in i för att genomföra mina uppgifter av att boka hallar.
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Stampus IF Klättring startades och har hållits igång av huvudledarna Peder Winblad och
Victor Eriksson. Klättringen har drivits väldigt självständigt då ledarna har haft tillgång till
lokaler genom sin kontakt med Helsingborgsklättringsklubb. Där utksottet har haft träningar
först på söndagar och sedan bytt till fredagar för bättre uppslutning.

Dessutom har ett samarbete inletts med Helsingborgs Badmintonklubb (HBK) med hjälp av
Ada Kajtaz, för att Stampus IF förhoppningsvis kan starta upp Stampus IF Badminton igen.
Genom att samarbeta med HBK får Stampus IF då möjlighet att hyra banor på
Olympiahallen, men på grund av säsongsplanering kan denna dialog tyvärr inte tas upp förrän
inför hösten.

Eventutskottet

De sittningar som har planerats och genomförts under läsåret är Oktoberfest-sittning,
Halloweensittning, Pyjamasparty-sittning och därtill pyntat och planerat för andra evenemang
då intresset för sittningar svalnade av under vårterminen. Exempelvis har eventutskottet fått
planera och komma på aktiviteter som quiz för torsdagspubarna. Sedan har jag även fått
hoppa in som eventutskottsledare, eftersom den tidigare utskottsledaren Emelie Larsson var

tvungen att lämna sin roll på grund av brist på tid att lägga som ledare. Arbetet har gått bra
med hjälp av de andra aktiva i eventutskottet samt av styrelsen.

Brunchutskottet

Utskottet har fungerar väldigt självständigt under ledning av Tilde Sinnerdal som har gjort ett
ypperligt jobb med att ha brunch en gång i månaden med hjälp av sitt utskott, med olika
teman och med regelbundna besökare.

DJ-utskottet

Under ledning av Daniel Nikravan har DJ-utskottet rullat på bra med en del aktiva. Därtill har
under vårterminen de flesta onsdagar haft övningar med utskottet då medlemmarna får testa
på att mixa och spela musik, utöver de evenemang som Daniel samt andra medlemmar har
spelat på.

Skidresan

Årets skidresa genomfördes med hjälp av skidutskottet som bestod av Anton Domby, Andrea
Johansson, Fabian Svanberg och Henrik Simonsson, som gjorde ett fantastiskt arbete.
Skidresan arrangerades väldigt självständigt av skidutskottet med hjälp av STS Alpresor.
Resan gick av stapeln vecka 4 den 22-29 januari med destinationen Bad Gastein i Österrike.

Surfresan

Under höstterminen 2021 bestod surfutskottets ledare, men på grund av avbrytning i sin
utbildning samt mindre tid för att vara ledare så hoppade Hannah Lindberg och Mathilda
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Thiers sina roller som ledare. Det förberedande arbetet och första biljettsläppet hade
genomförts med hjälp av arrangören Lapoint, så jag tog mig an arbetet med assistans av
föregående läsårs surfutskottsledare Lone Carlson. Resan genomfördes med destination
Ericeira i Portugal vecka 14 3-10 april och blev en framgång.

2.3.10 IT-ansvarig

Under verksamhetsåret 2021-2022 har jag som IT-ansvarig haft hand om Stampus teknik,
både i underhåll men även genom att ge konsultation och hjälp till medlemmarna och ha
yttersta ansvaret i frågor som berör tekniken hos oss.

Mitt arbete under året började med att ansvara över ljud- och ljusanläggning under avstampet,
eftersom vi beslutade att ha evenemanget på Borgen så hyrdes ingen extern ljud- eller
ljusanläggning in och vår befintliga ljud- och ljusanläggning på Borgen användes istället.
Därefter har jag löpande bistått med hjälp till både Stampus själv och de andra
studentorganisationerna när Borgens ljud- och ljusanläggning använts. Till detta inräknas
PA-systemet i sittningssalen (inklusive mickar), projektorn i sittningssalen samt DJ-båset med
tillhörande ljusanläggning. Det har skett relativt sömlöst, vi stötte dock på problemet att
mikrofonerna har en kort batteritid och därför har vi sett till att ha reservbatterier till hands.
Vidare fick vi problem med DJ-bordet i DJ-båset eftersom en knapp slutade fungera. I
skrivande stund den trasiga delen av DJ-bordet på lagning.

Ytterligare har jag ansvarat över Stampus hemsida där arbete främst varit att ladda upp
mötesprotokoll. Tillhörande vår hemsida har vi även våra E-mails där jag ansvarat över
lösenordsbyten efter behov samt att informera resterande styre om eventuella säkerhetsrisker,
exempelvis “scams”. Även har jag ansvarat över inköp av diverse övrig elektronik som
Ipad-laddare, toner till skrivaren och nya Izettles till baren.

Vidare så har Stampus Wi-fi strulat och i April så slutade det fungera helt. Jag har varit i
kontakt med Helsingborgsstad och vår internetleverantör och i skrivande stund så arbetar jag
med att lista ut hur vi ska gå vidare med problemet. Tyvärr ser det ut att bli något långdraget.

Avslutningsvis så har min tid som IT-ansvarig varit relativt lugn och utan några större
svårigheter, jag ser det även med stor sannolikhet fortsätta så framöver.

2.3.11 Stationschef

Jag, Linnea Önesand, tillträdde som Stationschef efter sommaren 2021. När jag gick på min
roll var endast en podd aktiv, vilket var min egen. Den stora utmaningen blev tidigt att få fler
medlemmar att engagera sig i Stampus FM. Under höstens informationsmöte informerades

14



Stampus studentförening
Org.nr. 843003-3418

Stampus medlemmar om Stampus FMs verksamhet, dessvärre utan större framgång.
Ytterligare marknadsföring gjordes på Stampus Instagramkonto för att få fler engagerade
medlemmar. Detta resulterade dessvärre inte i fler engagerade medlemmar såsom önskat. Vid
SRS stormöte i Uppsala i november deltog jag som stationschef tillsammans med en aktiv
medlem. En rolig helg med andra radiointresserade personer som var mycket inspirerande.

I början av 2022 lades min aktiva podd ned och verksamheten stod relativt still. Under våren
kom dock en intresseanmälan in gällande att starta en ny podd. Två personer spelade in
podden men dessvärre kom den aldrig att publiceras. I april månad deltog jag tillsammans
med en aktiv medlem på SRS Årsmöte i Falun. Även denna gång en inspirerande och rolig
helg.

Det goda samarbetet med SRS (Studentradion i Sverige) har fortsatt. Jag som stationschef har
deltagit på digitala ambassadörsmöten tillsammans med andra studentradiostationer i Sverige
och om frågor uppstått har SRS varit en hjälpande hand.

Detta verksamhetsår har överlag varit tufft för Stampus FM. Trots marknadsföring både
muntligt och skriftligt har engagemanget varit lågt. På grund av låg verksamhet har inga stora
kostnader förekommit. Ambitionen har funnits att hålla i evenamang, såsom Stampub FM,
men detta har dessvärre lagts på is.

3. Ekonomisk rapport

Se bilagor längst bak. Efter propositioner (ej med i innehållsförteckningen)

4. Nomineringar till årsmötet

Avseende verksamhetsåret 2022-07-01 till 2023-06-30 (enligt § 7:4).

4.1 Nominerade till Stampus styrelse 2022/2023

Ordförande: Emelie Östbring
Vice ordförande: Maja Söndergaard
Ekonomiansvarig: Albin Bengtsson
Pubmästare: Jennyfer Gomez
Pubmästare: Ellen Tössberg
Fastighetsansvarig: Linn Klaar
Marknadsföringsansvarig: Tilde Sinnerdal
Näringslivsansvarig: Vakant
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Utskottsansvarig: Vakant
IT-ansvarig: Adrian Bleta
Samt stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt § 8.6.2
Stationschef: Raquiya Ali

Eventuella motkandidaturer ska inkomma skriftligt till valberedningen via
valberedning@stampus.se senast den 3:e maj 2022 och anslås genom Stampus kanaler den
4:e maj 2022 (enligt § 4:13:1).

4.2 Nominerade till Stampus revisorer 2022/2023

Revisor 1: Fredrik Möller, sittande ekonomiansvarig för verksamhetsåret 2021/2022 och har
därmed god insikt i organisationens verksamhet enligt § 5:2.

Revisor 2: Emma Derwinger, sittande ordförande för verksamhetsåret 2021/2022 och har
därmed god insikt i organisationens verksamhet enligt § 5:2.

4.3 Nominerad till hedersmedlem

Stampus styrelse 2021/2022 väljer att nominera följande person som hedersmedlem då
styrelsen anser att följande gjort beaktansvärda insatser för föreningen enligt § 2:2:1.

My Johansson, Ordförande, 2020/2021.

Under sin tid som ordförande förvaltade My Johansson Stampus och sin post med en otrolig
omsorg och gediget engagemang. Utöver ordförandeskapet hos oss förra året har hennes
deltagande i andra studentrelaterade sammanhang såsom Helsingborgstads student-magasin
och Stampus valberedning 21/22 visat på ett driv som bör uppmärksammas.
Styrelsen 21/22 anser även att hennes handlande under den svåra coronapandemin är en stor
anledning till varför Stampus lyckades komma på fötterna så kvickt igen, och hon har minst
sagt varit en stöttande pelare för oss att vända sig till under året. En trygg, nästintill
allvetande punkt.

5. Motioner

Inga motioner har inkommit.

6. Propositioner

Inga propositioner har inkommit.
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Preliminär balansräkning
Stampus
843003-3418

Räkenskapsår: 2021-07-01 - 2022-06-30

Avser perioden: 2021-07-01 - 2022-06-30
Period fg år: 2020-07-01 - 2021-06-30

Vid
periodens
början Förändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Vid
periodens slut
Periodslut fg år

1220 Inventarier och verktyg 1221 Inventarier

557 282,50 0,00 557 282,50 557 282,50 -557 282,50 0,00 -557 282,50
-557 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa materiella anläggningstillgångar 0.00 0.00 0.00 0.00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

1400 Lager Öl 1401 Lager sprit 1403 Lager Vin 1404 Lager Läsk 1405
Lager Cider
11 726,98 0,00 11 726,98 11 726,98 23 540,58 0,00 23 540,58 23

540,58 10 318,08 0,00 10 318,08 10 318,08
6 937,47 0,00 6 937,47 6 937,47 2 898,72 0,00 2 898,72 2 898,72 55
421,83 0,00 55 421,83 55 421,83

Summa varulager mm 55,421.83 0.00 55,421.83 55,421.83
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Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Summa kortfristiga fordringar 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

1930 Checkräkningskonto Stampus 1933 Checkräkningskonto Stampus
FM 1934 Checkräkningskonto HBK 1935 Företagskonto Stampus
1936 Placeringskonto Stampus
58 568,23 57 409,77 115 978,00 58 568,23 67 240,18 13 591,63 80
831,81 67 240,18 50 853,88 3 537,20 54 391,08 50 853,88 50 501,89

0,00 50 501,89 50 501,89
102 844,11 0,00 102 844,11 102 844,11 330 008,29 74 538,60 404
546,89 330 008,29

Summa övriga omsättningstillgångar 330,008.29 74,538.60 404,546.89 330,008.29 Summa omsättningstillgångar 385 430,12 75 538,60

460 968,72 385 430,12 SUMMA TILLGÅNGAR 385 430,12 75 538,60 460 968,72 385 430,12

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade
trossamfund 2069 Årets resultat

-725 149,00 0,00 -725 149,00 -725 149,00 339 718,88 0,00
339 718,88 339 718,88

Utskrivet av /Stampus Helsingborg 2022-04-27 16:24:28 Visma eEkonomi Sida 1 av 2

Preliminär
balansräkning
Stampus
843003-3418

Vid
periodens
början Förändring

Vid
periodens slut
Periodslut fg år

-385 430,12 0,00 -385 430,12 -385 430,12

Summa eget kapital -385 430,12 0,00 -385 430,12 -385 430,12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder 0,00 -27 243,00 -27 243,00 0,00

Summa kortfristiga skulder 0,00 -27 243,00 -27 243,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -385 430,12 -27 243,00 -412

673,12 -385 430,12 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 48 295,60 48 295,60 0,00
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Utskrivet av /Stampus Helsingborg 2022-04-27 16:24:28 Visma eEkonomi Sida 2 av 2

Preliminär resultaträkning
Stampus
843003-3418

Räkenskapsår: 2021-07-01 - 2022-06-30

Avser perioden: 2021-07-01 - 2022-06-30
Period fg år: 2020-07-01 - 2021-06-30

Perioden Ackumulerat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Period fg år

3054 Försäljn varor sv momsfri 3070 Försäljning Sprit
3071 Försäljning Mat
3072 Försäljning Öl
3073 Försäljning Cider
3074 Försäljning Vin
3078 Försäljning Inträde
3080 Försäljning Brunch
3081 Försäljning läsk
3090 Sittningsintäkter
3091 Försäljning Merch
3100 Försäljning HBK Café
3110 Evenemangsintäkter
3210 Sponsorintäkter FM
3255 Sponsorintäkter
3258 Intäkter Campusbokhandeln 3611 Medlemskap Intäkter
3612 Medlemskap 1 termin
3613 Gästmedlemskap
3740 Öres- och kronutjämning

Övriga rörelseintäkter
3987 Erhållna kommunala bidrag
21 644,00 21 644,00 0,00 223 670,00 223 670,00 84 410,00 11 574,00 11 574,00 5 692,00 138 622,50 138 622,50 51 200,00 42 620,00 42 620,00 10
795,00 19 205,00 19 205,00 17 235,08 7 280,00 7 280,00 0,00 4 350,00 4 350,00 1 250,00 4 713,00 4 713,00 2 545,00 110 570,00 110 570,00 21
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260,00 110,00 110,00 690,00 975,00 975,00 2 930,00 24 781,80 24 781,80 0,00 62 644,00 62 644,00 67 077,00 6 000,00 6 000,00 5 000,00 0,00 0,00
2 121,00 110 820,00 110 820,00 99 339,43 0,00 0,00 1 440,00 18 710,00 18 710,00 1 950,00 0,78 0,78 0,24 808 290,08 808 290,08 374 934,75

40 860,75 40 860,75 0,00

Summa rörelsens intäkter 849 150,83 849 150,83 374 934,75

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp brunchutskottet
4011 Inköp Sportartiklar
4012 Skidutskott
4015 Idrottsaktiviteter
4090 Förändring av Lager av varor 4200 Inköp Mat
4240 Inköp FM
4250 Inköp HBK
4300 Inköp Eventutskott
4310 Inköp Läsk
4330 Inköp Öl
4340 Inköp Vin
4350 Inköp Sprit
4360 Inköp Cider
4370 Inköp Bar Övrigt
4373 Styrelsemöte
4374 Styrelseaktiviteter
4380 Evenemangsomkostnader
4390 Kostnader Tomglas/Emballage

Övriga externa kostnader
5050 Lokaltillbehör
5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader
-3 587,38 -3 587,38 -941,17 -35,00 -35,00 -2 162,00 -13 125,36 -13
125,36 0,00 -6 793,00 -6 793,00 -2 160,00 0,00 0,00 12 324,83 -90
492,67 -90 492,67 -23 643,70 -28 843,72 -28 843,72 -12 932,57 -2
204,85 -2 204,85 -13 292,22 -2 820,30 -2 820,30 -1 203,71 -25 647,12
-25 647,12 -19 246,73 -116 172,62 -116 172,62 -40 087,90 -9 245,51 -9
245,51 -20 350,10 -79 530,95 -79 530,95 -51 602,50 -32 507,27 -32
507,27 -11 787,09 -10 011,73 -10 011,73 -5 094,02 -679,60 -679,60
-167,66 -12 187,13 -12 187,13 -8 142,61 -139 118,18 -139 118,18 0,00
-1 796,98 -1 796,98 0,00 -574 799,37 -574 799,37 -200 489,15

-15 339,00 -15 339,00 0,00 -86 689,00 -86 689,00 0,00 -8 323,00 -8
323,00 0,00

Utskrivet av /Stampus Helsingborg 2022-04-27 16:25:00 Visma eEkonomi Sida 1 av 2

Preliminär
resultaträkning
Stampus
843003-3418

Perioden Ackumulerat
Period fg år

5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
5410 Förbrukningsinventarier & Teknik
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5890 Övriga resekostnader
5900 Reklam och PR (gruppkonto)
5930 Reklamtrycksaker, direktreklam & Övrigt
5990 Övriga kostnader för reklam och PR
6061 Avgift iZettle
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker

6200 Internet & bredband
6211 Fast telefoni
6300 STIM-avgift
6310 Företagsförsäkringar
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
6950 Tillsyn- & tillståndsavgift

Personalkostnader
7580 Gruppförsäkringspremier

-900,00 -900,00 0,00 -3 187,80 -3 187,80 0,00 -529,70
-529,70 -595,00 -690,08 -690,08 0,00 -750,00 -750,00

0,00 -195,00 -195,00 0,00 -7 462,73 -7 462,73 -15 642,79
-225,00 -225,00 -2 145,00 -8 895,88 -8 895,88 -5 063,54
-262,00 -262,00 0,00 -829,40 -829,40 -178,70 -20 759,00
-20 759,00 -18 455,00 -37 647,00 -37 647,00 -37 598,00

-250,00 -250,00 0,00 -16 099,60 -16 099,60 -21 708,00 -4
700,00 -4 700,00 0,00 -3 191,25 -3 191,25 -2 708,25 -6

330,42 -6 330,42 -8 927,00 0,00 0,00 -4 600,00 -223
255,86 -223 255,86 -117 621,28

-2 800,00 -2 800,00 -2 800,00

Summa rörelsens kostnader -800 855,23 -800 855,23 -320 910,43 Rörelseresultat 48 295,60 48 295,60 54 024,32

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 48 295,60 48 295,60 54 024,32 Resultat före skatt 48 295,60 48 295,60 54 024,32 BERÄKNAT
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RESULTAT 48 295,60 48 295,60 54 024,32 Årets bokförda resultat

8999 Årets resultat 0,00 0,00 54 024,32

Utskrivet av /Stampus Helsingborg 2022-04-27 16:25:00 Visma eEkonomi Sida 2 av 2
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