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Kallelse Årsmöte  
 
Kära medlemmar, 
 
Vårterminen är fylld av spännande event och händelser, här kommer kallelsen till en av dessa. 
En era är på väg mot sitt slut, det är dags för Stampus årsmöte. I år hålls mötet den 18 april. 
Under årsmötet kommer verksamhetsåret 17/18 summeras och den nya styrelsen för 
verksamhetsåret 18/19 kommer väljas in. Det är därför väldigt viktigt att du kommer till mötet 
och stöttar de kandidater du anser är bäst lämpade att representera Stampus. 
 
Information om ansökan till styrelsen och de olika posterna kommer publiceras fortlöpande på 
Facebook, Instagram och Snapchat. För att göra en ansökan, skicka en kort beskrivning av dig 
själv och varför du söker till posten/posterna till valberedning@stampus.se. Observera att 
sista ansökningsdag är den 29 mars klockan 23:59. 
 
Vi kommer även behandla inkomna motioner och ge er medlemmar möjligheten att påverka 
Stampus verksamhet. Motioner ska vara mailade till info@stampus.se senast 25 läsdagar före 
årsmötet, det vill säga onsdagen den 14 mars. 
 
Oavsett om du har kandiderat till en post, skickat in motion eller vill veta mer om 
verksamhetsåret och ta del av propositioner är du hjärtligt välkommen till årsmötet på 
Helsingborgen den 18 april. Du behöver visa upp Stampuskort och legitimation för att få vara 
med och rösta och vi bjuder självklart på något att äta och dricka till mötet. 
 
Återigen, varmt välkomna! 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 3 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

 
Summons Annual Meeting 
 
Dear members,  
 
The spring semester is full of exciting events and happenings, and we are now summoning 
you to one of these. Soon, it is time for Stampus’ annual meeting, which marks the end of an 
era. This year, the meeting will be held on Wednesday the 18th of April. During the annual 
meeting we will sum up the year of activity 17/18 and a new board for 18/19 will be elected. 
Therefore, it is very important that you attend this meeting and support the candidates you 
find most appropriate to represent Stampus.  
 
Information about the application to the board and the different posts will be published 
continuously on our Facebook, Instagram and Snapchat. How to do an application: send a 
short description of yourself and why you apply for the position/positions to 
valberedning@stampus.se. Please note that the last day to apply is on Thursday the 29th of 
March at 23:59.  
 
We will also process motions, which all our members can submit. These motions will give 
you members the opportunity to influence Stampus’ organisation. Motions must be e-mailed 
to info@stampus.se not later than 25 school days prior to the annual meeting, that is to say 
motions must be submitted by Wednesday the 14th of March. 
 
Whether or not you are candidating for the board, have submitted motions or want to take part 
of the year of activity and the topical statements, you are very welcome to Stampus’ annual 
meeting at Helsingborgen the 18th of April. In order for you to vote, you need to bring your 
Stampus membership card and valid id. Last but not least, we will of course provide you with 
food and beverage during the meeting. 
 
Once again, welcome to the Stampus’ annual meeting!  
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Möteshandlingar: 

1. Föredragningslista (se bilaga 1) 

2. Närvarolista tillika röstlängd (se bilaga 2) 

3. Verksamhetsberättelse (se bilaga 3) 

4. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår (se bilaga 4) 

5. Nomineringar till årsmötet avseende verksamhetsåret 2018-07-01 till 2019-06-30 (se                 

bilaga 5) 

6. Motioner (se bilaga 6) 

7. Propositioner (se bilaga 7) 

8. Styrelsens signaturer  
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Mötesprotokoll 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande Bella Venegas Montero förklarar mötet öppnat. 

 
2. Val av mötesordförande 

Stampus styrelse föreslår Daniel Nilsson till mötesordförande. 
 

Bifalles. Mötet beslutar att välja in Daniel Nilsson till mötesordförande. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Mötesordförande Daniel Nilsson presenterar styrelsens förslag att föreslå Samuel 
Gelfgren till mötessekreterare. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Samuel Gelfgren till mötessekreterare. 

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 

Stampus styrelse föreslår Amanda Nilensjö och Lucas Persson till justerare tillika 
rösträknare. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Amanda Nilensjö och Lucas Persson till 
justerare tillika rösträknare. 

 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötesordförande frågar om mötets behöriga utlysande.  
Stampus ordförande bekräftar att mötets utlystes i rätt tid, den 28 februari 2018. Det 
vill säga senast sju veckor innan mötestillfället i enlighet med stadga § 4:11. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst. 
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6. Upprättande av röstlängd (se bilaga 2) 
Mötesordförande frågar om korrekt upprättande av röstlängd. Mötesordförande 
frågar om röstlängden kan fastställas så som den är. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa röstlängden.  

 
7. Beslut om adjungeringar 

Inga adjungeringar finnes. 
 

8. Godkännande av dagordningen 
Mötesordförande går igenom allmänna regler för mötet. Mötesordförande frågar om 
godkännande av dagordning. 
Stampus ordförande föreslår att dagordningen enligt stadga ändras till ett annat förslag. 
Behandling av motioner och tillägget behandling av propositioner föreslås flyttas upp 
och behandlas innan val av styrelse. Tillägg av val av hedersmedlemmar. Personval 
gällande utskottsansvarig flyttas upp till innan behandling av motioner. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna dagordningen efter dess ändringar. 

 
9. Fastställande av medlemsavgiften 

Styrelsen föreslår att fortsätta med 250 kr för ett helår. 
 

Bifalles. Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 250 kr för ett helår. 
 

10. Redovisning av verksamhetsberättelse (se bilaga 3) 
Stampus ordförande presenterar kortfattat om verksamhetsåret. Avstampet, nya 
utskott, temapubar och ett flertal utbildningar har erbjudits medlemmarna. Nya fönster 
har installerats, föreningsöverskridande samarbeten har genomförts o.s.v.  
Mötesordförande öppnar upp för frågor.  

 
Fråga (Medlem): Var finns likabehandlingsplanen? 
Svar (Stampus ordförande): Den kommer upp på hemsidan inom kort. 
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Fråga (Medlem): Vad menas med att pub- och restaurangverksamheten anses vara 
positiv, när det enligt resultatrapporten visas att resultatet är sämre än tidigare år?  
Svar (Pubmästare Amanda): Med positivt kan även menas nöjda gäster. 

 
Mötesordförande frågar därefter om verksamhetsberättelsen kan läggas till 
handlingarna. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår (se bilaga 4) 

Ekonomiansvarig Lucas Persson presenterar den ekonomiska redovisningen för 
verksamhetsåret 2017/2018. Lucas presenterar balans- och resultatrapporten. 
Sämre insparksperiod i höstas jämfört med tidigare år, vilket resulterat i färre antal 
medlemmar. Sämre resultat i bar och restaurang jämfört med förra året, men i och med 
att vi har färre medlemmar har vi inte behövt köpa in lika mycket.  
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor.  
 
Fråga (Medlem): Att enbart sälja medlemskap på U2 en timme under torsdagarna 
känns snålt, finns det inte möjlighet att skaffa en onlinetjänst för att köpa 
gästmedlemskap? 
Svar (Stampus ordförande): Det går att skriva till oss på Facebook, men det stämmer 
att detta skulle kunna marknadsföras bättre. 
 
Fråga (Medlem): Stampus har färre medlemmar än tidigare år, har ni aktivt försökt sälja 
medlemskap till studenter även under våren? 
Svar (Ekonomiansvarig): Vi har gått ut till de nya socionomstudenterna nu under 
våren. 
Svar (Stationschef): Situationen har även att göra med andra faktorer, exempelvis att 
lärarlinjen har flyttats från Helsingborg till Lund. Allt kan inte enbart läggas på 
Stampus. 
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Mötesordförande frågar därefter om den ekonomiska redovisningen kan läggas till 
handlingarna. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till 
handlingarna. 

 
      14. Val av styrelse enligt § 7:2 
 
      g)  Utskottsansvarig - Nominerad: Christof Gasser 
 

Mötesordförande presenterar att kandidaternas presentation ska hållas i 2 min och 
sedan öppnar mötesordförande upp för 5 min frågestund. 
 
Valberedningen presenterar kandidaten. 
Christof presenterar sig själv och besvarar frågor som uppkommer från publiken. 

 
Mötesordförande frågar om någon mer vill ställa fler frågor. Inga fler frågor inkommer. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Christof Gasser till utskottsansvarig för 
Stampus styrelse 18/19. 

 
12. Behandling av motioner (se bilaga 6) 

Stampus ordförande presenterar de inkomna motionerna och inleder med motionen 
angående § 4:12. Mötesordförande förklarar reglerna som gäller vid behandling av 
motioner. Styrelsen ger först ett anförande gällande motionerna, därefter får 
motionärerna ge en replik och därefter följer debatt. Motionärerna Axel Matsson 
och Jeff Frostander presenterar sig själva och sina motioner angående § 4:12, § 7:13, 
förmåner för föreningens engagerade, redovisning av ekonomiska poster samt 
materielförsörjning till ledarna inom Stampus IF. 
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Motion angående § 4:12 
 

Motionärerna yrkar på att  ändra formuleringen i § 4:12 från: 
”Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion 
skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 25 läsdagar innan mötet. Senast 
10 läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av 
behandlade motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan 
organisationsmötet. Motioner behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som 
de ser ut när handlingarna offentliggörs enligt § 4:11.”  
Till följande formulering (ändringar fetmarkerade för tydlighet):
 
”Varje medlem äger rätt att  ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion 
skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast  15 läsdagar innan mötet. Senast 
10 läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av 
behandlade motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan 
organisationsmötet. Motioner behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som 
de ser ut när handlingarna offentliggörs enligt § 4:11.” 
 
Stampus ordförande tackar för den inkomna motionen och presenterar styrelsens svar 
på motionen. 

Styrelsen 2017/2018 föreslår 

Att godkänna språkändringen taga till ta för att förenkla det svenska språket. 
 

Att ändra sista dag för inlämning av motion från 25 läsdagar innan organisationsmötet 
till 20 läsdagar. Detta förslag framläggs för att möta båda parter som blir berörda av en 
stadgeändring. Således har motionärer 5 läsdagar på sig att formulera en motion, och 
styrelsen 10 dagar för att sammankalla styrelsemöte, ta beslut om svar på motioner 
samt informera motionärer om styrelsens svar. Med tanke på övriga förberedelser inför 
årsmötet anser styrelsen att 20 läsdagar innan organisationsmötet är rimligt med tanke 
på den tidsbelastning som redan råder för styrelsen under denna period.  
Att göra en första läsning av revidering av § 4:12 till följande formulering:  
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”Varje medlem äger rätt att  ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion 
skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast  20 läsdagar innan mötet. Senast 
10 läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av 
behandlade motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan 
organisationsmötet. Motioner behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som 
de ser ut när handlingarna offentliggörs enligt § 4:11.” 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. Mötesordförande frågar därefter om mötet kan 
gå till beslut gällande motionen ifråga. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att rösta igenom motionen. Axel, Jeff och styrelsen 
jämkar sig förslaget på tilläggsattsatser, med följande att-satser: 

Att godkänna språkändringen taga till ta för att förenkla det svenska språket. 
 

Att ändra sista dag för inlämning av motion från 25 läsdagar innan organisationsmötet 
till 20 läsdagar. Detta förslag framläggs för att möta båda parter som blir berörda av en 
stadgeändring. Således har motionärer 5 läsdagar på sig att formulera en motion, och 
styrelsen 10 dagar för att sammankalla styrelsemöte, ta beslut om svar på motioner 
samt informera motionärer om styrelsens svar. Med tanke på övriga förberedelser inför 
årsmötet anser styrelsen att 20 läsdagar innan organisationsmötet är rimligt med tanke 
på den tidsbelastning som redan råder för styrelsen under denna period.  

 
Att göra en första läsning av revidering av §4:12 till följande formulering:  
”Varje medlem äger rätt att  ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion 
skall skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast  20 läsdagar innan mötet. Senast 
10 läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av 
behandlade motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan 
organisationsmötet. Motioner behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som 
de ser ut när handlingarna offentliggörs enligt § 4:11.” 

(Paragrafen är således läst för första gången.) 
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Motion om förmåner för föreningens engagerade 
Stampus ordförande presenterar motionen. Bella presenterar styrelsens förslag att avslå 
motionen i sin helhet, och ger ett anförande gällande ändringar av den ursprungliga 
motionen. Styrelsen föreslår att korrigera förmåner för assistenter. Styrelsen föreslår att 
mötet antar deras förslag på ändringar av den ursprungliga motionen. 

 
Jeff presenterar bakgrunden till motionen, att det ska vara tydligt för medlemmarna 
vilka förmåner och skyldigheter som gäller. Jeff presenterar att motionärerna vill 
likställa assistenternas förmåner och skyldigheter med utskottsledarna. Gällande 
styrelsetröjor står motionärerna fast vid att dessa ska bäras under Torsdagsrestaurangen 
för att erhålla gratis mat, detta för att visa att man representerar föreningen. Jeff menar 
att rabatterna ska utökas. 

Motionärerna föreslår att  organisationsmötet antar motionärernas baspolicy för 
förmåner till föreningens engagerade medlemmar.  
För att åtnjuta de förmåner man som engagerad medlem har rätt till krävs att man 
först uppfyllt de skyldigheter som förmånerna kräver. Därefter besitter medlemmen i 
fråga rätten att nyttja dessa förmåner till dess att läsåret tagit slut eller att medlemmen 
mot all förmoda skulle bryta mot sina skyldigheter. Detta innebär att en arbetare under 
läsårets gång aldrig kan mista sina förmåner (så länge denne inte bli utesluten ur 
föreningen), men ledare eller styrelsemedlemmar som avsäger sig sitt ansvar eller inte 
uppfyller sin roll kommer i samband med detta omedelbart mista sina förmåner.

 
I styrelsens fall skall den av föreningen inköpta styrelsetröjan bäras av respektive 
ledamot som tar tillvara på sin förmån att utan kostnad äta det som erbjuds på 
Torsdagsrestaurangen. 

 
Stampus ordförande tackar för den inkomna motionen och presenterar styrelsens svar 
på motionen. 

Styrelsen 2017/2018 föreslår 

Att mötet antar en liknande tabell för riktlinjer inför nästkommande verksamhetsår, 
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vilken sittande styrelse har utformat. Styrelsen har ändrat formuleringen för arbetspass 
från läsår till termin, dessutom ändrat antal arbetspass under vårterminen då denna är 
längre än hösten och således kräver ytterligare ett arbetspass.  

Att dessa riktlinjer ska användas som en måttstock för nästkommande styrelser. Detta 
då verksamhetsåren kan skilja sig när det kommer till aktiva medlemmar. 

Att nästkommande styrelse ska offentliggöra de riktlinjer de anpassat utefter sitt 
verksamhetsår så att de är tillgängliga för medlemmarna.  

 
Att anta en korrigering av förmåner gällande assistenter som framgår i den inkomna 
motionens tabell. Då assistenterna avlastar de förtroendevalda posternas arbete 
avsevärt anser styrelsen att assistenterna ska behålla sina nuvarande förmåner.  

 
Att mötet antar de skyldigheter och rättigheter som inkommit i motion gällande krav 
för att åtnjuta förmåner med korrigering att styrelsemedlemmar inte ska krävas att ha 
på sig sina inköpta styrelsetröjor vid nyttjandet av mat på Torsdagsrestaurangen. Detta då 
det ur ett arbetsmiljöperspektiv är viktigt att kunna umgås som styrelse utan att 
förknippas med sina respektive poster för att stärka sammanhållningen i gruppen. 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. Därefter följer en livlig diskussion, under 
vilken ömsom delar av publiken uttrycker sin önskan om att motionen bör bifallas, 
ömsom delar uttrycker sin önskan om att motionen bör avslås. Efter ett streck i 
debatten föreslår mötesordförande handuppräckning för att avgöra frågan. 
 

Efter omröstning förklarar mötesordförande att motionen avslås. 
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Motion angående § 7:13 
Stampus ordförande presenterar kortfattat motionen angående § 7:13. 
 
Motionärerna yrkar på att  ändra § 7:13 från: 

”I frågor som gäller personer och kan uppfattas som kränkande eller allvarliga ur legal 
synvinkel står det styrelsen fritt att sekretessbelägga hela eller delar av sammanträden och 
protokoll. När man väljer att använda sekretessen så har endast de i styrelsen med 
beslutsrätt samt revisorerna rätt att ta del. Sekretessbelagda protokoll skall förvara i valv 
och lämnas endast ut till utomstående om en domstolsorder har utfärdats.”  

Till följande formulering:  

“I frågor som gäller personer och kan uppfattas som kränkande eller allvarliga ur legal 
synvinkel står det styrelsen fritt att sekretessbelägga de delar av sammanträden och 
protokollet som berör händelsen. När man väljer att använda sekretessen så har endast de 
i styrelsen med beslutsrätt samt revisorerna rätt att ta del av de sekretessbelagda delarna 
av protokollet.”  

Stampus ordförande tackar för den inkomna motionen och presenterar styrelsens svar 
på motionen. 

Styrelsen 2017/2018 föreslår  

Att godta motionen och således göra en första läsning av § 7:13 enligt ovanstående 
revidering.  
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut gällande motionen ifråga. 

Bifalles. Mötet beslutar att rösta igenom motionen. 
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(Paragrafen är således läst för första gången.) 

 
 
Motion kring redovisning av ekonomiska poster 
Stampus ordförande presenterar kortfattat motionen ifråga. Styrelsen avser att bifalla 
motionen. 
 
Motionärerna yrkar på att  organisationsmötet ger den nyvalda styrelsen i uppdrag 
att: Säkerställa att det i varje styrelse- och utskottsprotokoll redovisas kostnaderna för 
planerade och genomförda aktiviteter och inköp.  

Stampus ordförande tackar för den inkomna motionen och presenterar styrelsens svar 
på motionen. 

Styrelsen 2017/2018 föreslår 

Att godta motionen och ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att säkerställa att det i varje 
styrelse- och utskottsprotokoll redovisas kostnaderna för planerade och genomförda 
aktiviteter och inköp.  

Mötesordförande öppnar upp för frågor. Mötesordförande frågar därefter om mötet kan 
gå till beslut gällande motionen ifråga. 
 

Bifalles. Mötet beslutar att rösta igenom motionen. 

 

Motion angående materielförsörjning till ledarna inom Stampus IF 
Stampus ordförande presenterar kortfattat motionen ifråga. Styrelsen tycker att motionen 
är bra, men föreslår att avslå den, och istället ge nästkommande styrelse rätten att 
budgetera själva. 
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Motionärerna yrkar på att  organisationsmötet antar följande plan:  

Organisationsmötet ger den nyvalda styrelsen i uppdrag att senast 30/9 ha köpt in en 
t-tröja med föreningens logga, namn och befattning till varje ledare inom Stampus IF 
(minst en per ledare och sport). 
Stampus ordförande tackar för den inkomna motionen och presenterar styrelsens svar 
på motionen. 

Styrelsen 2017/2018 föreslår 

Att styrelsen 2018/2019 ska ta beslutet om detta då de behöver räkna in detta i sitt 
verksamhetsårs budget.  

Att styrelsen 2018/2019 ska anordna ett möte med de nya ledarna för Stampus IF för 
att få deras syn på huruvida de vill att budgeten ska fördelas på materiella ting. 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

(Motionär #1): Jag förstår inte vad problemet är, vi kan väl bara bestämma nu vad som 
ska gälla till hösten. Man har under i alla fall två års tid, från Stampus IF:s håll, försökt få 
tröjor till ledarna. Det är rätt motiverat att ledaren har något som utmärker hen under 
träningstillfällena, därför tycker motionärerna att idrottsledare ska få tröjor. 

(Utskottsansvarig): Jag tycker absolut att Stampus IF bör ha en rimlig budget, problemet 
ligger i att ha namn på ledartröjorna, vilket försvårar att de överlämnas vid ledarbyten. 

(Medlem #1): Jag tycker att det är bättre att lägga fokus på att erbjuda bättre hallar och 
bättre träningsmöjligheter än att ge tröjor till ledarna. 

(Motionär #1): Jag förstår att namn på tröjorna försvårar överlämningen till 
nästkommande ledare, men ingen vill ju ha en använd tröja ändå. Jag förstår att 
halltider är viktiga, men jag tycker att tröjor är bättre att börja med - de är billiga och de 
ger samtidigt något positivt. 

(Medlem #1): Jag förstår att 150 kronor inte genererar några förbättrade halltider, men 
jag tycker att frågan om tröjor till ledarna kan behandlas i ett annat forum och inte 
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beslutas såhär. 

(Motionär #1): Jag håller med dig [Medlem #1], men motionen handlar om tröjor och 
det är det vi måste besluta om. 

(Medlem #1): Jag tycker det är bättre att kalla till möte med nästkommande 
idrottsledare så att de får göra sin röst hörd och planera själva. 

(Pubmästare Amanda): Det finns faktiskt gamla tröjor för ledarna att tillgå. 

(Motionär #2): Sporterna har en budget och den ska förbli så, frågan om ledartröjor 
ligger utanför den budgeten, den ska inte röras. Vi borde satsa på möjligheten att 
använda Rönnowska skolans hallar för både volleyboll och innebandy. Vi borde som en 
början ge tröjor till ledarna. 

(Medlem #3): Håller med [Motionär #2] i det att det kommer väldigt många nya 
deltagare till volleybollen och att dessa inte alltid vet vart de ska gå. Har också varit 
ledare så jag är partisk i frågan. 

(Medlem #4): Jag är helt för motionärernas förslag, men summan vi diskuterar är 
förhållandevis liten. Det kan vara skönt för de nya deltagarna att veta vem de ska vända 
sig till och därför tycker jag precis som motionärerna att tröjor bör införskaffas. 

Medlem #4 önskar streck i debatten. Bifalles. 

(Medlem #5): Jag har också varit ledare för volleybollen och tycker att summan är 
för ringa för att frågan ska bli så stor. Jag föreslår att mötet bifaller motionen samt att 
föra samtal med nästkommande styrelse gällande budgeten. 

(Stampus ordförande): Vill förtydliga att styrelsen tycker att idén är bra, men det är upp 
till nästkommande styrelse att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan. 

(Medlem #5): Frågan har varit uppe sedan länge, men ingenting har hänt. Jag vill därför 
trycka på att mötet fattar beslut i frågan idag. 

(Motionär #1): Om vi väntar med beslut till hösten så har inte nästkommande 
idrottsledare några tröjor direkt från höstterminens start, därför tycker jag att beslut ska 
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fattas idag. 

(Stampus ordförande): Vi föreslår som sagt att föra vidare ärendet till nästkommande 
styrelse. 

Medlem #5 yrkar på att tillägga att-satsen (om att anordna ett möte med 
nästkommande styrelse). Motionärerna godtar detta tillägg. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

Bifalles. Mötet beslutar att rösta igenom motionen. Axel, Jeff och styrelsen 
jämkar sig förslaget på tilläggsattsatser, med följande att-satser: 

Att styrelsen 2018/2019 ska ta beslutet om detta då de behöver räkna in detta i sitt 
verksamhetsårs budget.  

Att styrelsen 2018/2019 ska anordna ett möte med de nya ledarna för Stampus IF för 
att få deras syn på huruvida de vill att budgeten ska fördelas på materiella ting.  

 
13. Behandling av propositioner (se bilaga 7) 

Styrelseordförande Bella Venegas Montero presenterar propositioner som ska läsas 
igenom och propositioner som ska läsas för första gången.  

 
a) Propositioner om stadgeändring av §§ 4:8:1, 4:8:2, 4:11, 6:5 - läses tredje och sista 

gången vid årsmötet 2018. För att underlätta för Stampus verksamhet vid höst- och 
årsmöten föreslås en revidering.  

 
 
§ 4:8:1 Årsmöte 
På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
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5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Upprättande av röstlängd 
7. Beslut om adjungeringar 
8. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

14. Val av revisorer 
15. Behandlingar av motioner 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

 
Ändras till: 
 
§ 4:8:1 Årsmöte 
På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
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13. Val av ansvariga för Stampus FM 
a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

14. Val av revisorer 
15. Behandlingar av motioner 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är läst för tredje gången och har således gått igenom.) 
 
 
§ 4:8:2 Höstmöte 
På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 

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. Fastställande av dagordningen 
8. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
9. Fastställande av verksamhetsårets budget 
10. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
14. Behandling av motioner 
15. Val av valberedning 
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Ändras till: 

§ 4:8:2 Höstmöte 
På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 

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 verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av motioner 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är läst för tredje gången och har således gått igenom.) 
 
 
§ 4:11 Utlysande 
Kallelse till ordinarie organisationsmöte skall av Stampus styrelse utlysas senast sju (7) veckor före                           
mötet. Kallelse till extra organisationsmöte skall offentliggöras senast fem (5) läsdagar före mötet.                         
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Kallelse till organisationsmöte får om möjligt inte ske under tentamensperioder eller ferier. 
 
Föredragningslista, med tillhörande handlingar till organisationsmötet skall meddelas senast fem                   
(5) läsdagar före mötet.  

       
Ändras till:  

 
Kallelse till ordinarie organisationsmöte skall av Stampus styrelse utlysas senast fem (5) veckor                         
före mötet. Kallelse till extra organisationsmöte skall offentliggöras senast fem (5) läsdagar före                         
mötet. Kallelse till organisationsmöte får om möjligt inte ske under tentamensperioder eller ferier. 

 
Föredragningslista, med tillhörande handlingar till organisationsmötet skall meddelas senast fem                   
(5) läsdagar före mötet.  
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 
(Medlem #1): Om vi röstar igenom § 4:11 så har medlemmar enbart en dag på sig att skicka in 
motioner. Jag yrkar på att vi bordlägger propositionen om § 4:11 till nästa årsmöte.  

(Medlem #2): Varför ska vi ändra § 4:11 om den ger betydligt färre dagar för medlemmar att                                 
skicka in motioner? 
 
(Medlem #3): Det finns ingen motivation för att göra detta. 
 

Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut gällande § 4:11. 
 

Bifalles. Mötet beslutar att bordlägga beslut om § 4:11 till nästa årsmöte. 
 

Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut om resterande tre propositioner 
och läsa igenom dessa i samlad klump. 
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Bifalles. Mötet beslutar att godkänna läsningen av de tre resterande 
propositionerna. 

 
 
§ 6:5 Skyldigheter 
Det åligger föreningens valberedning att senast fyra (4) läsdagar före ordinarie årsmöte för                         
styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med kapitel 10. I och med att styrelsen tagit del av                                   
valberedningens förslag är det offentligt och skall anslås. Det åligger vidare valberedningen att                         
bereda kandidaturer till vakanta platser i styrelsen samt att offentliggöra och föreslå dessa till                           
styrelsemöte senast fyra (4) dagar innan. Valberedningen föreslår kandidater till nästkommande                     
års valberedning. Valberedningen föreslår om kandidater finns även vice-poster. 
 
Ändras till:  
 
Det åligger föreningens valberedning att senast fem (5) läsdagar före ordinarie årsmöte för                         
styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med kapitel 10. I och med att styrelsen tagit del av                                   
valberedningens förslag är det offentligt och skall anslås. Det åligger vidare valberedningen att                         
bereda kandidaturer till vakanta platser i styrelsen samt att offentliggöra och föreslå dessa till                           
styrelsemöte senast fem (5) dagar innan. Valberedningen föreslår kandidater till nästkommande                     
års valberedning. Valberedningen föreslår om kandidater finns även vice-poster. 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är läst för tredje gången och har således gått igenom.) 
 
 
b)  Propositioner om stadgeändring av §§ 3:1, 7:2, 4:8:1, 4:8:2. Läses första gången vid 

årsmötet 2018. För att underlätta Stampus organisatoriska sammansättning och 
organisationsmöten föreslås en revidering.  
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§ 3:1 Organisationsplan 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns 
utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande behöver 
inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Ändras till:  

§ 3:1 Organisationsplan 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt sex (6) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig, fastighetsansvarig samt stationschef. I 
övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande 
behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är således läst för första gången.) 
 
 
§ 7:2 Sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns 
utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande behöver 
inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Ändras till: 

§ 7:2 Sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt pubmästare, gemensamt 
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kallade presidiet, samt sex (6) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig, fastighetsansvarig samt stationschef. I 
övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande 
behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är således läst för första gången.) 
 
§ 4:8:1 Årsmöte 

På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

14. Val av revisorer 
15. Behandlingar av motioner 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 
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Ändras till: 

§ 4:8:1 Årsmöte 

På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvarig för Stampus FM 
14. Stationschef 
15. Val av revisorer 
16. Behandlingar av propositioner 
17. Behandlingar av motioner 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

Val av vice stationschef stryks från då posten ej innefattar samma rättigheter och skyldigheter 
som övriga förtroendeposter och ska således likt andra vice poster och assistenter, med undantag 
för vice ordförande, inte behövas tillsättas på årsmötet i enlighet med § 7:2.  

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 
Fråga (Medlem #1): Kan inte punkt 14 strykas, om nu stationschef ska ingå i styrelsen? 
Svar (Stampus ordförande): Det kan den göras. 
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(Paragrafen är således läst för första gången.) 
 
§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 
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 verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av motioner 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 

 
Ändras till:  
 
§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
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6. Upprättande av röstlängd 
7. Beslut om adjungeringar 
8. Fastställande av dagordningen  
9. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av propositioner  
16. Behandling av motioner 
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
Inga frågor samt ingen diskussion. 
 
(Paragrafen är således läst för första gången.) 
 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut gällande propositionerna och läsa dem i                           
samlad klump. 

 
 

Bifalles. Mötet beslutar att godkänna propositionerna som lästa för första gången. 
 

14. Val av styrelse enligt § 7:2 
 

a) Ordförande - Nominerad: Anton Mathisson 
 

Valberedningen presenterar kandidaten. 
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Mötesordförande föreslår att, om inga motkandidater finns, inte genomföra en längre 
utfrågning av kandidaten, då en frågestund i regel är verkningslös. Mötesordförande 
presenterar återigen att kandidatens presentation ska hållas i 2 min. 
 
Anton presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Anton Mathisson till ordförande för Stampus 
styrelse 18/19. 

 
b) Vice ordförande - Nominerad: Sandra Uhde 

 
Valberedningen presenterar kandidaten. 
Sandra presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Sandra Uhde till vice ordförande för Stampus 
styrelse 18/19. 

 
c) Ekonomiansvarig - Nominerad: Josefine Wennerholm 

 
Valberedningen presenterar kandidaten. 
Josefine presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Josefine Wennerholm till ekonomiansvarig för 
Stampus styrelse 18/19. 

 
d) Pubmästare (2 st) - Vakant 
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Valberedningen presenterar att posten är vakantsatt. 
Mötesordförande yrkar på att sittande styrelse skyndsamt utlyser ett extrainsatt 
organisationsmöte för att fylla vakantsatta poster. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att de vakantsatta posterna väljs in på det extrainsatta 
organisationsmötet. 

 
e) Marknadsföringsansvarig - Nominerad: Malin Andersson 

 
Valberedningen presenterar kandidaten. 
Malin presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Malin Andersson till marknadsföringsansvarig 
för Stampus styrelse 18/19. 

 
f) Näringslivsansvarig - Vakant inför mötet 

 
Valberedningen presenterar att posten är vakantsatt, men att motkandidater finnes. 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor gällande presentationen och utfrågningen av 
motkandidaterna. 
 
(Medlem #1): Jag föreslår separat presentation och utfrågning. 
 
(Stationschef): Jag föreslår gemensam presentation och utfrågning. 
 
Mötesordförande frågar om det vilken metod som ska användas. Handuppräckning 
genomförs. 
 
Mötet beslutar att gemensam presentation och utfrågning ska ske. 
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Motkandidat 1 - Anna Lundberg 
 
Anna presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Motkandidat 2 - Max Persson 

 
Max presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 
Motkandidaterna svarar växelvis på publikens frågor om exempelvis hur studenter ska 
lockas till Borgen, hjärtefrågor och fortsatt marknadsföringsarbete. 

 
Mötesordförande föreslår efter utfrågningen att mötet ska välja in posten som 
näringslivsansvarig via sluten votering.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Max Persson till näringslivsansvarig för 
Stampus styrelse 18/19. 

 
      h)   Fastighetsansvarig - Nominerad: Linn Eriksson 
 

Valberedningen presenterar kandidaten. 
Linn presenterar sig själv och sina tankar om posten. 

 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Linn Eriksson till fastighetsansvarig för 
Stampus styrelse 18/19. 

 
      i)    IT-ansvarig - Vakant 
 

Valberedningen presenterar att posten är vakantsatt. 
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Mötesordförande yrkar på att sittande styrelse skyndsamt utlyser ett extrainsatt 
organisationsmöte för att fylla vakantsatta poster. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna att den vakantsatta posten väljs in på det 
extrainsatta organisationsmötet. 

 
  

15. Val av ansvariga för Stampus FM 
a) Stationschef - Vakant 

 
Valberedningen presenterar att posten är vakantsatt. 
Mötesordförande yrkar på att sittande styrelse skyndsamt utlyser ett extrainsatt 
organisationsmöte för att fylla vakantsatta poster. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna att den vakantsatta posten väljs in på det 
extrainsatta organisationsmötet. 
 

b) Vice stationschef - Vakant 
 
Valberedningen presenterar att posten är vakantsatt. 
Mötesordförande yrkar på att sittande styrelse skyndsamt utlyser ett extrainsatt 
organisationsmöte för att fylla vakantsatta poster. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna att den vakantsatta posten väljs in på det 
extrainsatta organisationsmötet. 
 

  
16. Val av revisorer 

Mötesordförande presenterar styrelsens nomineringar som är Bella Venegas Montero,                 
sittande ordförande för verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018-06-30 och Lucas Persson,                   
sittande ekonomiansvarig för verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018-06-30. I enlighet med                   
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§ 5:2 ska man som revisor äga god insikt i organisationens verksamhet, vilket dessa två                             
har. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor. 
 
Fråga (Medlem): Kan en revisor även vara aktiv medlem? 
Svar (Mötesordförande): Ja. 
 
Mötesordförande frågar om det finns andra förslag på nominerade. Mötesordförande 
frågar därefter om mötet kan gå till val för revisorerna.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Bella Venegas Montero och Lucas Persson till 
revisorer för Stampus verksamhetsår 2018/2019 
 

 
17. Val av hedersmedlemmar 

Mötesordförande presenterar den sittande styrelsens nomineringar till 
hedersmedlemmar. Styrelsen anser att följande personer har gjort beaktansvärda 
insatser för föreningen enligt § 2:2:1.  

 

Andreas Christensson, ordförande 2015/2016  

Då Andreas under sitt verksamhetsår jobbade intensivt med att flytta verksamheten 
från Villan till Helsingborgen anser vi i styrelsen att han är berättigad en nominering. 
Detta med fortsatt motivering att denna flytt krävde otroligt mycket planering, 
engagemang och tid som intygar på ett driv vilket resulterade i en beaktansvärd insats 
för föreningen.  
 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut att välja Andreas Christensson till 
hedersmedlem i Stampus för all framtid. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Andreas Christensson till hedersmedlem i 
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Stampus för all framtid. 
 

Martin Grandelius, ordförande 2016/2017 

Under Martins verksamhetsår ordnade han fram nya rutiner i det nya kårhuset 
Helsingborgen. I och med flytten fick han stå till svars för klagomål gällande ljudnivåer 
från verksamheten, detta sköttes ytterst professionellt, och tillsammans med 
Helsingborgs stad ordnade Martin fram långvariga lösningar på problemet. Detta i 
form av att nya isolerade fönster installerades. Då dessa rutiner och fönsterbyten 
underlättat och ligger till grund för fortsatt verksamhet anser styrelsen att Martin gjort 
en beaktansvärd insats för föreningen.  
 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut att välja Martin Grandelius till 
hedersmedlem i Stampus för all framtid. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Martin Grandelius till hedersmedlem i 
Stampus för all framtid. 

 

Viktor Huang, ekonomiansvarig 2015/2016 

Som ekonomiansvarig under verksamhetsåret 15/16 ordnade Viktor fram en kontantfri 
verksamhet, vilket har underlättat det fortsatta finansiella arbetet inom verksamheten 
genom systemet iZettle. Likaså har Viktor organiserat fram mallar i bokföringssystemet 
Visma vilket legat till grund för verksamhetens fortsatta bokföring, således anser 
styrelsen att Viktor gjort en beaktansvärd insats för föreningen. 
 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut att välja Viktor Huang till 
hedersmedlem i Stampus för all framtid. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Viktor Huang till hedersmedlem i 
Stampus för all framtid. 
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Anna Lindholtz och Carl Röckert, pubmästare 2015/2016  

Under Anna och Carls verksamhetsår som pubmästare var dem med under flytten till 
nya kårhuset Helsingborgen. Med flytten expanderade restaurang- och 
pubverksamheten, utefter detta lade Anna och Carl en ny grund för restaurang- och 
pubverksamheten genom nya rutiner som var anpassade till de nya lokalerna och 
serveringstillståndet. Då dessa rutiner används än idag anser styrelsen att de gjort en 
beaktansvärd insats för föreningen.  
 
Mötesordförande frågar om mötet kan gå till beslut att välja Anna Lindholtz och Carl 
Röckert till hedersmedlemmar i Stampus för all framtid. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Anna Lindholtz och Carl Röckert till 
hedersmedlemmar i Stampus för all framtid. 

 
18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

19. Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 35 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

Föredragningslista (bilaga 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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Behandling av motioner 
13. Behandling av propositioner 
14. Val av styrelse enligt § 7:2 
15. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

      16. Val av revisorer 
      17. Val av hedersmedlemmar 
      18. Övriga frågor 
      19. Mötets avslutande 
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Närvarolista tillika röstlängd (bilaga 2) 

1. Rebecca Närenfors  
2. Bella Venegas Montero  
3. Samuel Gelfgren  
4. Lucas Persson  
5. Yrsa Liljeroth  
6. Josefine Elgquist  
7. Benjamin Tier  
8. Sara Wärlestedt  
9. Amanda Nilensjö  
10. Monique Feikes de Groot  
11. Myrthe Van Ouwerkerk  
12. Patricia Waad Gick 20.28  
13. Carl Kardell  
14. Max Persson  
15. Axel Matsson  
16. Matilda Ahlin  
17. Linda Björklund  
18. Joakim Örn  
19. Linn Eriksson  
20. Sofia Lindholm Gick 19:30  
21. Johan Holmedahl  
22. Christof Gasser Gick 19:30  
23. Victoria Note Gick 20:38  
24. Daniel Nilsson  
25. Malin Andersson  
26. Anton Mathisson  
27. Sandra Uhde  
28. Anna Lundberg  
29. Adrian Winborg Gick 19:30  
30. Alma Vigh  
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31. Felicia Boudrée Gick 20:35  
32. Rebecka Kvist  
33. Antontio Montebovi  
34. Maja Nyström  
35. Nathalie Ahlström  
36. Kenny Åkesson Gick efter första omröstningen  
37. Matilda Nilsson  
38. Victor Lindroth  
39. Oscar Bohlin Andersson  
40. Amanda Nygren Gick 19:30  
41. Love Kristoffersson  
42. Sabina Melander  
43. Pierre Perusko  
44. Jesper Svensson  
45. Gabriel  Johansson Gick 20:38  
46. Jeff Frostander  
47. David Svantesson Gick efter första omröstningen  
48. Jesper Olsson  
49. Andreas Ivarsson Gick 19:30  
50. Josefine Wennerholm  
51. Rasmus Fredin Gick efter första omröstningen  
52. Niklas Waldell Gick 19:30  
53. Therese Lundberg  
54. Andreas Enblom Gick 20:35  
55. Amina Gummesson  
56. Viktor Bengtsson  
57. Maike Stegemann  
58. Désirée Andersson 

 
Totalt 58 st  
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Verksamhetsberättelse (bilaga 3) 

Avseende verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018-06-30 (enligt §11:2). 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av (t.o.m. 2018-08-31): 

Ordförande – Bella Venegas Montero 

Vice ordförande – Samuel Gelfgren 

Ekonomiansvarig – Lucas Persson 

Pubmästare – Amanda Nilensjö och Sara Wärlestedt 

IT-ansvarig – Benjamin Holmqvist 

Näringslivsansvarig – Monique Feikes de Groot 

Marknadsföringsansvarig – Yrsa Liljeroth 

Utskottsansvarig – Benjamin Teir 

Fastighetsansvarig – Rebecca Närenfors 

Samt stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt § 8:6:2 

Stationschef – Josefine Elgquist 

 

Styrelsen har sammanträtt minst en gång varje vecka under verksamhetsåret, med undantag för 
ferietid (enligt § 7:5)  

 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 39 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

Övriga förtroendeposter  
Övriga förtroendeposter har bestått av (t.o.m. 2018-08-31): 

Marknadsföringsassistent – Oscar Bohlin Andersson  

Ekonomiassistent – Joakim Örn 

Pubmästarassistent – Linn Eriksson 

Pubmästarassistent – Linda Björklund 

Utskottsassistent- Anton Mathisson 

Näringslivsassistent- Sanna Österlund 

IT-assistent – Kenney Thomasson 

Vice stationschef – Frida Lübeck 

Valberedningen består av (t.o.m. höstmötet 2018): 

Linda Björklund (Ordförande) 

Matilda Ahlin 

Max Persson 

Axel Matsson  

Revisorer (t.o.m. 2018-08-31): 

Martin Grandelius 

Fredrik Svensson 
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Huvudsakliga händelser under året: 
● Avstampet anordnades i Furutorpsparken för andra året i rad, 1 september 2017.  
● En informationskväll arrangerades i inledningen av terminen där samtliga utskott och 

Stampus styrelse fanns representerade för att informera nya studenter om allt föreningen 
har att erbjuda.  

● Återkommande större evenemang med högtidsteman har genomförts med tillägg av 
sittningar. 

● Nya event och utskott har startats samt tidigare event har utifrån medlemmarnas initiativ 
fortsatt såsom Pubquiz, DJ-workshops samt kanelbulle- och nutellapub.  

● Nya strategier har tagit form i gällande att öka antalet besökare till torsdagspuben och 
intresse för DJ-utskottet: Temapubar, pong-utskottet samt ny marknadsföring på sociala 
medier. 

● Nya utskott har bildats, såsom Body pump, löpningsutskottet och pong-utskottet.  
● Event med externa företag har genomförts för medlemmarna, såsom Doc lounge, 

OpenHack, VIP-dag hos SATS samt Stampus on the sea (via Sundsbussarna).  
● Samarbeten med andra föreningar har fortsatt och nya event har skapats under året såsom 

event på U2: Alla mot cancer och Campus mot trakasserier, alumnipub och våraktivitet i 
form av spökbollsturnering. 

● Musikhjälpen-projektet genomfördes med insamling som oavkortat gick till Musikhjälpen. 
● Nya rutiner och testamenten har tagits fram gällande samarbeten med andra 

studentföreningars projektgrupper likväl som för våra egna utskott för att underlätta 
framtida samarbeten och överlämningar.  

● Helsingborgenkommittén har utvecklats för att fortsätta samarbetet mellan föreningarna 
och utveckla rutiner för Helsingborgen. Nya rutiner för uthyrning av Helsingborgen har 
ordnats fram tillsammans med Helsingborgs stad.  

● Vårfestivalen kommer att genomföras under året i Furutorpsparken. Vi har startat upp 
med en ny projektgrupp som ansvarar för festivalens planering och utformning.  

● Ny betaltjänst för onlinebiljetter har testats för att potentiellt förenkla processen för 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 41 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

biljettförsäljning vid större event. 
● Inköp av förbättrad ljudteknik i form av mikrofoner och sändare gjordes med hjälp av 

stipendium från Campus Vänner.  
● En likabehandlingsplan har antagits 2018-03-12, likaså en krishantering som antogs 

2018-03-19. För att dessa ska efterlevas har vi i styrelsen röstat fram ett 
likabehandlingsombud och ett skyddsombud.  

● Vid större event som anordnats inom pubverksamheten har ordningsvakter varit 
närvarande för att öka säkerheten.  

● Utbildning inom hantering av sexuella trakasserier inom pubverksamhet har genomförts 
och erbjudits alla bar- och matlagsledare samt styrelsen. Genom detta har Stampus blivit 
certifierade inom hantering av sexuellt våld inom nattlivet.  

● Utbildning för valberedning har genomförts i samarbete med Helsingborgs stad. 
● Utbildning för styrelsen har genomförts i samarbete med Helsingborgs stad för att 

underlätta kommande överlämningar. 
● Kickoff för aktiva medlemmar genomfördes på Yoump under vårterminen. 
● Ordnat flera nya samarbetspartners som exempelvis Helsingborg Springtime, 

Helsingborgs kallbadhus och Solresor.  
● Halvtidssamtal genomfördes med styrelsen för att stärka arbetet för att uppnå de mål och 

visioner som beslutades vid verksamhetsårets början.  
● Fönsterbyten har genomförts för att minska störning av ljud i närliggande bostäder, likaså 

har nya ljudmätningar genomförts.  
● Utbildning inom ansvarsfull alkoholservering kommer genomföras av projektgruppen för 

Vårfestivalen och ansvariga styrelsemedlemmar.  
● Stipendium för marknadsföring av Vårfestivalen och stipendium för inköp av biljardbord 

kommer mottas på Campus Vänners stipendieutdelning för vårterminen.  
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Verksamhetsberättelse post för post 

Ordförande 
Arbetet som ordförande drog igång direkt efter årsmötet där jag blev invald. Året innan var jag 
involverad i Stampus och engagerade mig som pubmästarassistent, vilket underlättade då jag 
sedan innan fått en inblick i organisationen samt verksamhetens utformning. Den inledande 
arbetet bestod utav att börja planera Avstampet genom att skicka in tillstånd samt uppgifter kring 
styrelseändring och ändring av firmatecknare. Likaså läste jag mig in på verksamhetens stadgar, 
mötesformalia, bokade in möten med Helsingborgs stad, tillståndsenheten och folkuniversitet. En 
utbildning inom ansvarsfull hantering av alkohol genomfördes på tillståndsenheten i Helsingborg. 
Planering inför aktiviteter under novischveckorna, introduction week samt ingenjörsektionens 
nollning skedde parallellt med arbetet inför Avstampet. Tillsammans med styrelsen tog vi fram en 
övergripande plan, med utgångspunkt från tidigare års händelser, och bestämde målsättningar för 
vårt verksamhetsår. Mycket fokus låg detta året på att fortsätta utveckla rutiner i det nya kårhuset 
Helsingborgen samt skapa rutiner för alla organ inom verksamheten för att effektivisera och 
underlätta arbetet för styrelsen och alla engagerade. Halvtidssamtal med varje styrelsemedlem har 
genomförts för att medvetengöra arbetet som gjorts och vad man har kvar för att uppnå de 
individuella målen som sattes för varje enskild post. Testamenten för överlämning har skrivits för 
alla utskott.  

Under året har jag samarbetat och fungerat som en kommunikationslänk mellan flertalet parter 
och externa aktörer som arbetar med Stampus. Helsingborgs stad, tillståndsenheten, 
miljöförvaltningen och alla studentföreningar i Helsingborg har bestått av den primära gruppen 
för samarbete i att utveckla studentlivet i Helsingborg. Då kårhuset Helsingborgen är så pass nytt 
har vi fortsatt arbetet kring att utveckla rutiner och avtal om förhållningsregler som omförhandlas 
för att bli anpassningsbara i praktiken och uppfylla Helsingborgen och Stampus primära syfte 
samt för medlemmarnas bästa. Nya rutiner för uthyrning har skapats tillsammans med 
Helsingborgs stad.  
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Mycket tid har ägnats åt att utveckla och förenkla arbetet för styrelsen och engagerade 
medlemmar. Tillsammans med Helsingborgs stad har utbildning erbjudits till styrelsen gällande 
styrelsearbete samt till valberedningen gällande rekrytering. Andra utbildningar som kan erbjudas 
verksamheten håller på att utformas för nästkommande verksamhetsår. Likaså har alla som 
engagerat sig som ledare inom restaurang- och pubverksamheten samt styrelsen erbjudits 
utbildning i hantering av sexuella trakasserier i nattlivet av projektet VÅGA tillsammans med 
Helsingborgs stad. I anslutning till utbildningen har jag även utformat en likabehandlingsplan 
som antagits till vår verksamhet, där jag som ordförande agerat likabehandlingsombud och i 
uppdrag av detta varit den primära kontakten vid situationer där diskriminering eller trakasserier 
kan ha inträffat. Jag har även suttit med som studentrepresentant hos Campus Vänner där jag 
diskuterat huruvida vi kan jobba fram nya strategier för att främja det studiesociala livet för 
studenter på Campus Helsingborg.  

För att möta engagemanget från medlemmarnas sida har en projektgrupp för vårfestivalen 
utformats där jag suttit med som representant för styrelsen. Likaså har vi låtit nya ideér ta plats i 
form av olika nya utskott, stipendieansökan för projekt som medlemmar vill att vi ska genomföra, 
temapubar etc.  

Det har även varit fokus på att öka samarbetet mellan föreningarna för att skapa en bättre 
tillhörighet mellan studenterna. I år har vi haft gemensamma event som exempelvis, Campus mot 
trakasserier, Alla mot cancer samt har vi planerat in en gemensam våraktivitet och alumnipub. 
Varje månad har jag närvarat på helsingborgs studentforum möten där alla studentföreningar och 
kårer inom helsingborg är inbjudna att diskutera olika ämnen. Vi har även skapat fram ytterligare 
ett forum utöver Helsingborgs studentforum, där de tre största studentföreningarna träffas för att 
diskutera fram större sammarbeten med staden i form av exempelvis gemensamma utbildningar.  

I styrelsearbetet har jag skött det formella stadgerelaterade arbetet för styrelsemöten och 
organisationsmöten. Kallat till möten varje vecka och agerat mötesordförande enligt agenda. 
Styrelsen har gemensamt tagit beslut och diskussioner gällande föreningens verksamhet. 
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Arbetet som ordförande har växlat under året och baserats på aktuella händelser samt problem 
som har uppkommit. Det har även bestått av kontinuerligt återkommande arbete, 
problemlösning och anpassning efter oförväntade händelser. 

 

 
Vice ordförande 
Verksamhetsåret har till stor del inneburit arbete med att efterleva, upprätthålla och vid behov 
vidareutveckla rutinerna på Helsingborgen. Detta för att kunna organisera Stampus verksamhet 
och göra den så smidig som möjligt, något som förhoppningsvis kan att underlätta framtida 
styrelsers arbete. Mycket tid har även lagts på administrativt arbete. Jag har protokollfört under 
samtliga styrelse- och organisationsmöten, ansvarat för infomailen och utformningen av Stampus 
torsdagsnärvaro på U2 samt besvarat frågor på Facebook. Vidare har jag varit med i 
samordningen inför Avstampet, A-certutbildning, personalfester, info-dagar och andra 
evenemang. Under året har fokus även legat på att upprätthålla god kommunikation såväl internt 
inom Stampus som externt när det gäller samarbeten med övriga föreningar och aktörer. 
 
Min företrädare arbetade aktivt för att skapa en bättre gemenskap mellan föreningarna. Detta är 
något även jag har värdesatt under året, och här bör lyftas fram att tillgången till Helsingborgen 
har varit otroligt värdefull i skapandet av en bra gemenskap och kommunikation mellan husets 
olika styrelser. Tillsammans med ING-sektionen och Agora har vi haft gemensamma eftersläpp 
på Helsingborgen, utöver detta har även utbildningar och event anordnats på Campus. För att 
fortsätta det goda samarbetet med ING-sektionen har vi likt tidigare år tillsammans anordnat en 
alumniåterträff. 
 
Under året har även ett nära samarbete med ordförande Bella Venegas Montero utvecklats. 
Tillsammans representerade vi Stampus i samband med Novischveckorna 2017, och därefter har 
samarbetet vidareutvecklats genom regelbunden kommunikation oss emellan. Jag har i den mån 
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det varit möjligt försökt avlasta Bella på vissa fronter, för att således utöka hennes 
handlingsutrymme på andra fronter. Vi har även tillsammans närvarat under flertalet möten med 
de andra föreningarna verksamma inom Helsingborgen, Helsingborgs stad samt övriga aktörer 
och på så sätt utvecklat en förståelse för varandra, vilket har varit klart givande för styrelsearbetet 
överlag. Därtill har vi påbörjat arbetet med att utforma nya IQ-projekt. Jag har även fått vara 
delaktig i översättningsarbetet av Stampus nya likabehandlingsplan likväl som revideringen och 
översättningen av Stampus alkoholpolicy. 
 
I min roll som vice ordförande har jag, precis som min företrädare, jobbat för att bevara och 
förstärka gemenskapen och trivseln i Stampus. Min vision har varit att vara ett med 
medlemmarna, i kombination med att humor och öppenhet har använts som verktyg för att dessa 
ska vilja ta del av den gemenskap Stampus erbjuder och även vara en aktiv del av verksamheten. 
Jag har försökt att finnas nära till hands när mina styrelsemedlemmar så önskar, samtidigt som jag 
har försökt vara ett presentabelt ansikte utåt gentemot såväl medlemmar som allmänheten i stort.  
 
 
Ekonomiansvarig 
Under årets gång har jag som ekonomiansvarig i vanlig ordning förvaltat föreningens ekonomi. 
Jag har framställt en budget, skött löpande bokföring och deklarerat för föregående 
verksamhetsår. Vi har lagt en budget som speglar förra årets budget, med några små ändringar, då 
styrelsen beslutade att försöka ha en shotlucka för att minska de köer de upplevde att de kunde 
ske förra året som privatpersoner. Detta medförde att budgeteringen gällande spritförsäljningen 
ökar och detta kompenserar vi med att höja budgeteringen för utskotten, då vi fått fler utskott i 
år jämfört med tidigare år.  

Under året har jag likt föregående år tillsatt en ekonomiassistent som varit till stor hjälp. Under 
perioder kan denna post vara tidskrävande och då har det varit viktigt med avlastning. Jag och 
min ekonomiassistent har skött större delen av den löpande bokföringen tillsammans vilket har 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 46 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

lett till att arbetet blivit betydligt mer effektivt. Ekonomiassistenten har även hjälp till med 
administrativa uppgifter. Som ett nytt tillskott har jag köpt in nya kortläsare med blippfunktion 
för att minska tiderna i både entren och inne vid barerna, detta leder således till minskade köer, 
vilket många medlemmar påpekat genom dels förra året men även detta.  

 

 
Näringslivsansvarig  
Under verksamhetsåret har ett antal nya samarbeten startats som med Solresor, Le Cardinal, 
SATS Helsingborg, Hx-festivalen, Saxin, Padelcrew, Helsingborgs racketklubb, Olympiahallen, 
Comfort Hotel Nouveau Helsingborg, Nattkatten, Hx-festivalen, BliSedd, Kallis, Anderzson of 
Sweden, Projekt6 och Rootfruit Scandinavia AB. Till detta har även ett antal av tidigare 
samarbeten förnyats och/eller uppdateras såsom The Tivoli, Butterick’s Helsingborg, 
DocLounge, Mindpark, Zushi, Bikten, Scandlines, Mogwai, Utposten, Redfellas Helsingborg och 
Harrys Helsingborg.  

Under verksamhetsåret mycket fokus legat på att kontrollera Stampus existerande rabatter och 
samarbeten. Dessutom har hemsidans rabatter granskats för att på så sätt kunna uppdateras med 
korrekt gällande information. Detta har varit i syfte att undersöka och säkerställa vad våra 
medlemmar får för fördelar av samarbetet. Stampus har fortsatt med att skriva avtal med nya 
samarbetspartners, vilket gett en klarhet i vilka fördelar medlemmarna har, men även hur dessa 
samarbetspartners, i utbyte, önskas att synas ut till våra medlemmar.  

Nytt för i år är att en näringslivsassistent tillsattes i början av året. Hon har varit till stor hjälp, 
särskilt under perioder som varit tidskrävande och där avlastning varit nödvändigt. Assistenten 
har bland annat bokat in möten och letat efter nya samarbetspartners.  

Stampus har fortsatt med att anordna pubquiz, vilket lett till att mycket fokus legat på att skaffa 
sponsring till priserna under dessa kvällar. Det har även krävts sponsring i form av priser vid 
andra externa event. Detta har resulterat i fler intressanta samarbeten med nya externa parter. 
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Utöver detta har medlemskorten, styrelsekläder och trycksaker beställts samt ett antal externa 
evenemang utanför borgens väggar anordnats. Bland annat har en kickoff  för medlemmarna 
arrangerats på Yoump Helsingborg och eftersläpp på Harrys. Vidare arrangerades ett extern 
event i samarbete med SATS Helsingborg. Jag har dessutom jobbat för att utveckla samverkan 
och dialogen med Näringlivsansvariga från övriga studentföreningar genom träffar och 
gemensamma samarbeten ämnar att gynna studentlivet i Helsingborg. 

   

 
Pubmästare 
Under året som gått har vi lagt mycket tid och energi på att utveckla både restaurang- och 
pubverksamheten. Vi har försökt sträva efter att göra båda till naturliga mötesplatser med en 
känsla av gemenskap och sammanhållning, utan att våra engagerade ska känna krav på att de 
behöver infinna sig varje vecka. Utöver det har vi under året även arrangerat flertalet större fester 
som varit både privata och från föreningens sida. 

Gällande restaurangverksamheten har vi ändrat strukturen för hur schemat läggs upp. Istället för 
att som tidigare år ha två matlag per kväll, har vi nu infört större matlag som ansvarar för både 
kök och servering. Detta för att varje lag inte ska behöva jobba varannan vecka, och de 
engagerade får mer frihet att välja om de vill arbeta med maten eller med serveringen. Därmed 
har även matlagsledarna fått mer ansvar för både planering och genomförande, något vi fått god 
respons på. Vi har försökt ta hem drycker som passar till den rätt som serveras – både med och 
utan alkohol för att tillfredsställa ett så brett spektrum av gäster som möjligt.  

Puben har visat goda resultat! Vi satte rekord för snabbast fyllda pub redan under första veckan. I 
puben har vi arbetat mycket med att utveckla sortimentet. Vi har startat samarbete med Råå 
bryggeri, för att kunna erbjuda lokalproducerad öl. Vi har införskaffat ytterligare ett alternativ på 
cider, då vi sett efterfrågan på att ha fler alternativ för de som inte konsumerar öl. Vi har även en 
variation på alkoholfria alternativ, med alternativ som ska kunna passa alla. Vi har fortsatt med 
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konceptet kvällens drink, som barlagen får sätta för de kvällar de ansvarar för. Vi har även byggt 
på gruppkänsla inom barlagen med enhetliga utklädnader utifrån lagets egenvalda tema.  

Förra året införskaffades assistenter under våren, vi valde i år att ansöka efter två assistenter 
direkt på hösten, detta har medfört att vi kunnat gå djupare i pubmästeriet och redan från start 
lista ut vem som ville ansvara för vad. Våra assistenter har varit guld värda under året och har gett 
oss pubmästare den hjälp och energi som behövts för att spendera året med glädje. Vi 
rekommenderar starkt att nästa pubmästarpar också skaffar assistenter direkt från start. 

Vi har under våren erbjudit våra engagerade en kick-off på Yoump för att bygga på gemenskap 
och sammanhållning. Vi har även haft ett besök av Cardinal då barlaget för kvällen fick testa på 
att blanda goda drinkar. Vi hade även en A-cert utbildning i början av hösten. Vi började även 
med halvtidssamtal med våra ledare, något som inte funnits tidigare men som vi såg som väldigt 
givande, för båda parter. 

Vi anser att det är lämpligt att nästkommande pubmästare tidigt sätter sig in i verksamheten för 
att kunna arbeta fram fungerande rutiner gällande både restaurangen och puben, vi hjälper gärna 
till vid behov. Vi ser mycket fram emot att få se hur våra grunder och tillskott till verksamheten 
kommer att fortsätta att bedrivas och utvecklas!  

Rent generellt är vi mycket stolta över de engagerades insats under året och det har mer än 
någonsin blivit tydligt att Stampus inte är någonting utan de engagerade. Vi är dessutom nöjda 
med vår egen insats och vi är övertygade om att nästkommande pubmästarpar kommer fortsätta 
att göra ett arbete vi kan vara stolta över. 

  

 
Marknadsföringsansvarig 
Som marknadsföringsansvarig på Stampus 2017/18 har jag fokuserat på att fortsätta och 
vidareutveckla tidigare postansvariges jobb med organisationens marknadsföringsarbete. Detta 
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genom att exempelvis försöka fotografera i större utsträckning vilket har blivit möjligt genom 
genomförandet av min idé om ett fotoutskott. Fotoutskottet öppnade även upp ännu en aktivitet 
för våra medlemmar som inte är intresserade av t.ex. fotboll, DJ eller barlag. En annan del i att 
utveckla marknadsföringen har varit att byta marknadsföringsstruktur, vilket bland annat har 
inneburit att satsa på ökad word-of-mouth och ändra om hur vi marknadsför oss på våra sociala 
medier. En strategi som har fungerat bra. Att utveckla hemsidan och göra den till en konkret 
informationskanal för vad vi gör, hur man kan nå oss samt vilka förmåner medlemmar får är 
något som jag tillsammans med Näringslivsansvarig och IT-ansvarig har jobbat med under året. 
Tanken var då att våra sociala medier är där vi når ut om information om exempelvis event och 
hemsidan är en informationskanal om Stampus för medlemmar men främst för externa aktörer. 

Styrelsearbetet har i stora drag kretsat kring omväxlande arbetsuppgifter. Allt från vardagliga 
Facebook-event, till större, unikare tillställningar som har marknadsförts genom bland annat 
sociala medier, affischer och det starkaste marknadsföringsmedlet av de alla, word-of-mouth. 
Stampusboken har även uppdaterats med nya bilder, texter och rabatter. 

Något som vi gemensamt i styrelsen tog beslutet om att förändra var veckobrevet med 
information om veckans event, nya samarbetspartners och annan nyttig information om Stampus. 
Vi beslutade att det var dags för veckobrevet att avsättas och istället fokusera på en ihärdig 
uppdatering av våra sociala medier, där Facebook fungerar som den största informationsgivaren 
och Instagram är en plattform där vi uppdaterar om livet på Stampus. 

Jag märkte tidigt att mycket tid behöver läggas ned för att sköta Stampus alla 
kommunikationskanaler samt att det är nödvändigt att ha någon som jag kunde bolla idéer med 
och som kan komma med en annan synvinkel än min egen. Därför beslutade jag att anlita en 
assistent som hjälpte mig i marknadsföringsarbetet av Stampus och som kom med många nya 
kreativa och innovativa idéer.   
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Utskottsansvarig  
Som utskottsansvarig är jag ansvarig för samtliga utskott i Stampus. Min vision med detta året är 
att uppmuntra medlemmar att starta och hitta på nya projekt men också tillsammans med 
utskottsledarna skapa en så bra stämning det bara går i utskotten.  

Året har hittills gått bra där nya utskott har startats och Stampus har haft fler event och aktiviteter 
än någonsin. Genom en förändring i eventutskottets roll i Stampus där eventutskottet har tagit 
större ansvar över eventen har nya rutiner utformats och ett närmare samarbete med styrelsen 
påbörjats.  

Fortsatt under terminen kommer jag fokusera på att stötta styrelsen och utskottsledarna för ett 
fortsatt utvecklat och roligt Stampus. Jag kommer att fortsätta skapa och utveckla rutiner för 
eventutskottet tillsammans med eventledarna.  

Eventutskottet:  

Eventutskottet har planerat och genomfört olika event som; Halloween, Oktoberfest, 
Homecoming, Saint Patrick’s Day och nutellapub. Eventutskottet har en större budget och mer 
ansvar när det gäller planering och genomförande av event. Exempelvis så sköter eventutskottet 
biljettsläpp, körscheman och menyskapande till sittningar. Detta har skapat ett mer engagerat och 
taggat eventutskott med bättre event.  

Stampus IF:  

Sporterna har haft ett stort fortsatt intresse. Likt före detta år var det större engagemang på 
höstterminen medans till vårterminen så har ett par färre människor dykt upp till träningarna. 
Detta har också konstruerat en tätare grupp där medlemmarna känner varandra bättre. 

Fotbollen startade året med ett jätteintresse som gjorde att det var naturligt och har fortsatt att 
träna två gånger i veckan. Vidare har fotbollen genomfört Student-SM i futsal i Göteborg. 
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Innebandyn har rullat på och intresset har varit högt. Innebandyn tränar två gånger i veckan på 
både internationella skolan och samt Bergaliden. Volleybollen har som föregående sporter haft 
bra uppslutning och tränat två dagar i veckan. Utöver träningar har volleybollen spelat Korpen 
med ett blandat matchresultat.  

Dansen som startades förra året har utvecklats sig en hel del. Dansen har tränat i sittningssalen på 
borgen ända sedan början av hösten. Dansen har ordnats på söndagar men utskottet har själva 
valt att lägga ner utskottet i mars 2018 på grund av lågt engagemang och för att det är 
tidskrävande att hålla i samt fixa danser till varje vecka. Löparutskottet är ett nytt utskott för i år 
som springer tillsammans en gång i veckan. Det har varit ett riktigt roligt initiativ som har lett till 
samarbete med Springtime, det största och äldsta löpningsevenemanget i Helsingborg.

 

DJ-utskottet:  

DJ-utskottet har fortsatt spela bra musik på Stampus olika pubar och event. Utskottsledaren har 
dragit i workshopar för att lära ut hur allting fungerar i ett försök att engagera Stampus 
medlemmar att DJ:a på Pubarna. Vidare har samarbetet mellan de olika föreningarna fungerat bra 
och DJ-utskottet har ett fortsatt samarbete med externa parter och tar emot bokningar utanför 
studentlivet.  

Skidutskottet:  

Skidutskottet har planerat och genomfört en resa till Alpe d'Huez tillsammans med Summitweek 
vilket är kul då detta är en ny destination för Stampus. Resan fungerade mycket bra med ett 
samarbete tillsammans med STS Alpresor. Utöver resan arrangerade skidutskottet 
informationskvällar och en sittning för de medlemmar som valt att följa med på resan. En 
ytterligare reunion-skidsittning ordnades även i mars.  

Surfutskottet:  

Eftersom den goda responsen på före detta årets surfresa så arrangerades även en surfresa i år. 
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Surfresan anordnades vecka 3, samma vecka som skidresan. Resan genomfördes tillsammans med 
arrangören Lapoint och resan blev fullbokad.   

Övrigt:  

Förutom de ovannämnda event och sporter så har anordnades det i höstas ett bodypump-utskott 
samt ett husband som hade flera intresserade deltagare men som båda två lades ner på grund av 
personliga skäl av ledarna.  

 

 
IT-ansvarig 
Under verksamhetsåret 2017/2018 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. 

Jag har som IT-ansvarig även skött hemsidan för att se till att den är uppdaterad med rätt 
information och att informationen är tillgänglig för våra medlemmar och utomstående parter. 
Tillsammans med resten av styrelsen, däribland marknadsföringsansvarig har området gällande 
hur rabatter uppdateras på hemsidan definierats för att undvika missförstånd för nästkommande 
styrelse. Helsingborgens nätverk slutar ibland fungera vilket innebär att jag har fått se till att 
någon startar om nätverket så att det fungerar igen. 

När Stampus eller någon av de andra studentföreningarna eller utomstående företag har 
arrangerat evenemang har jag agerat ljudtekniker och bistått med övrig tekniskt hjälp vid 
uthyrningar av högtalare etc. Det här innefattar att se till att högtalare med mixerbord är utställt 
och kopplas efter behov samt att projektorer och övrig utrustning fungerar. Jag har även visat hur 
utrustningen används. Vid de större evenemangen som till exempel Avstampet har jag samordnat 
med företag för att se till att det finns adekvat ljud och ljusteknik samt att det finns nog mycket 
resurser att driva utrustningen. Dra strömsladdar och internet ut till området och se till att det 
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fungerar har också varit en uppgift. Tyvärr händer det att tekniken slutar fungera, det är då mitt 
ansvar att se till att den repareras. Det här verksamhetsåret har ett komplett DJ-bord fått servas, 
vilket innebar att köra ned utrustningen till företaget som reparerade det. Det har uppstått flera 
andra mindre saker som har behövts repareras men resurser till detta har funnits till hands på 
borgen. 

Ett av mina större projekt har varit att rusta upp verkstaden. Efter en rejäl städning och 
inventering kunde jag få en överblick på vilka verktyg och material som saknats för att kunna 
utföra de nödvändiga reparationer och underhåll som behövs på borgen. Dessa redskap och 
material har sedan inhandlats och använts under året. Ett projekt som tyvärr inte hunnit 
färdigställas ännu men som har påbörjats är en form av skydd för elektroniken i baren. Eftersom 
vätska är förödande för elektronik och det är stor risk att det spills i baren var tanken att installera 
ett plexiglas för att skydda bland annat ipads och skrivare. 

Podiet som används i entrén har reparerats och fått nya hjul. De gamla kortautomaterna har bytts 
ut och även fästena som dessa har suttit på. Dessa har fått tas bort genom att såga av skruvarna 
för att sedan bytas ut mot nyare fästen som istället för skruvar har fästs med bultar för att lättare 
kunna flyttas efter behov. Det har varit problem under verksamhetsåret att obehöriga har 
befunnit sig i DJ-båset, därför har en svängdörr/grind satts upp för att tydliggöra gränsen, en 
skylt har även placerats ut. När installation av ett extra lager fönster på insidan av byggnaden var 
fästen för högtalaren tvungna att flyttas, detta innebär nedmontering av två högtalare för att 
sedan montera upp dessa med nya väggfästen. Med stipendie från Campus Vänner har inköp av 
bättre mikrofoner kunnat genomföras, jag ansvarade för att välja ut passande teknik som i det här 
fallet innebär 2 trådlösa mikrofoner med receivers.  
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Fastighetsansvarig  
Jag började mitt verksamhetsår 17/18 med att ändra kontaktpersonerna för SOS-larm. Det är 
nämligen fastighetsansvarig i Stampus styrelse som har det övergripande ansvaret för larmet på 
Helsingborgen. Jag fick också i början av min tid i styrelsen möjligheten att göra ett test hos 
tillståndsenheten för att kunna bli serveringsansvarig för vår verksamhet. Jag har även fått 
förmånen att ta del av en styrelseutbildning som vi blev erbjudna av Helsingborgs stad och även 
en utbildning med VÅGA gällande sexuella trakasserier. Jag har under året som gått arbetat 
mycket med externa uthyrningar till såväl Helsingborgs stad som privatpersoner. Vi har även 
utformat nya rutiner för externa uthyrningar tillsammans med Helsingborgs stad för att underlätta 
inför kommande år. Lokalbokningar av de olika föreningar i vårt kårhus har även detta upptagit 
mycket av mitt arbete då det är fastighetsansvarig som är ansvarig för lokalbokningarna, inte bara 
gentemot Stampus verksamhet men också till några av de andra föreningarna i huset. 

 
Arbetet med att färdigställa det sista detaljerna i vårt kårhus har fortsatt. Jag har bland annat varit 
med och planerat för fönsterbytet som skedde i några av våra lokaler under november månad. 
Arbete med att felanmäla diverse saker i våra lokaler har också fortgått då det har funnits saker 
som ännu inte varit helt färdigställda. Eftersom att vårt kårhus fortfarande är ganska ungt så har 
jag varit med och deltagit i det sista driftuppföljningsmötet som hölls med Helsingborgs stad där 
vi gick igenom de sista sakerna som kommer åtgärdas och där jag, som kontaktperson för 
fastigheten gentemot Helsingborgs stad fick vara med och framföra min åsikt om de saker som 
jag tycker borde utföras.  

I mitten av vårterminen höll jag och pubmästarna från Stampus styrelse i en genomgång av våra 
lokaler med de andra föreningarna i huset. Vi valde att göra detta för att alla personerna som har 
tillgång till våra lokaler ska vara underrättade om de gemensamma rutinerna vi har och för att 
missförstånd ska slippa uppstå. Jag har under året utformat en krishanteringsplan då det är 
fastighetsansvarig som agerat skyddsombud inom Stampus styrelse. Jag har i utformningen av 
krishanteringsplanen beskrivit hur och vilka man ska kontakta vid eventuella missöden i våra 
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lokaler eller runt omkring vår verksamhet. Jag har även under mitt verksamhetsår medverkat på 
en rad olika möten så som styrelsemöten varje vecka, Helsingborgsstudentforums-möten en gång 
i månaden och Helsingborgenkommiténs-möten varannan vecka. Under vårterminen har jag även 
varit ordförande för HBK där jag, tillsammans med en representant från alla de andra 
föreningarna i huset, gemensamt arbetat och strukturerat upp rutinerna på Helsingborgen 
ytterligare. Till exempel så har vi utformat nya rutiner för utlåning av våra parkeringar. Genom att 
sitta med i HBK så har jag arbetat i nära samarbete med de andra föreningarna där några av oss 
tillsammans har gjort omförhandlingar av Helsingborgenavtalet.

 

Slutligen så har jag under mitt verksamhetsår som fastighetsansvarig kontinuerligt dokumenterat 
saker av relevans som jag ser skulle kunna hjälpa min efterträdare, även detta för att minska 
framtida missförstånd och förvirring.  

 

 
 
Stationschef 
Under Stampus årsmöte våren 2017 valdes jag, Josefine Elgquist, in som Stationschef och Frida 
Lübeck som Vice Stationschef. Senare under våren innan jag tillträdde, hjälpte jag dåvarande 
Stationschef med inköp till radioutrymmena för att öka trivseln för medlemmarna. 

Som första verksamhet för Stampus nya styrelse, närvarade StampusFM under Agoras 
novischveckor 2017. Samtliga novischer informerades och introducerades till radions verksamhet 
och en musiktävling hölls. I samband med terminstart medverkade FM på Ing-sektionens 
företagssafari och informerade om radioverksamheten. Samma kväll hölls en infokväll på borgen 
där alla studenter, nya som gamla, bjöds in för en kväll med information om utskottet. Det fanns 
möjlighet att testa att sända nere i studion och det informerades om andra projekt inom 
StampusFM att engagera sig i. Genom detta fick StampusFM en tillströmning av flera nya 
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medlemmar som både var intresserade av att sända radio eller på annat sätt engagera sig i radions 
projekt. 

Under ett första radiomöte för terminen närvarade många nya som gamla medlemmar och 
planerna inför hösten presenterades och diskuterades tillsammans. Det beslutades delvis om att 
köpa in fler profilkläder till följd av ett ökat medlemsantal vilket också gjordes. 

Under tidig höst tillsattes en projektgrupp för Musikhjälpen 2018, något som det satsades stort på 
året innan och som vi ville fortsätta med. Initiativet blev mycket uppskattat och 
uppmärksammades av både Helsingborg stad samt andra lokala nyhetsmedier. I samband med 
detta investerades också i en egen banderoll för ändamålet. FM sände live från campus under 
11-14 december. Flera gäster och artister kom på besök, programledare från FM sände sina 
program och en mängd aktörer ställd upp för initiativet och bidrog med sina produkter samt 
tjänster. Tillsammans med våra aktioner på Tradera, gåvor från människor och vinsten från den 
sista Torsdagspuben som hölls 14 december samlade StampusFM in 70 183 kr som oavkortat 
donerades till Musikhjälpen med årets tema ”Barn är inte till salu”.  

Under hösten utökade FM sin marknadsföring genom betalda inlägg på sociala medier för att 
sprida information och vetskapen om utskottet och våra podcasts. Vi har också börjat undersöka 
möjligheterna för att skapa en APP för StampusFM för att göra det lättare för våra lyssnare att 
hitta oss. 

Under tidiga möten beslutade medlemmarna om att närvaron på campus skulle öka vilket har 
mynnat ut i att FM har stått på U2 för att informera och locka fler medlemmar under ett tillfälle 
på våren. Det planeras att denna närvaro ska fortlöpa vid fler tillfällen även senare på terminen. 
Fem medlemmar från StampusFM medverkade även under hösten på SRS stormöte i Stockholm 
och ytterligare fyra planeras åka till Kalmar senare i vår för nästa SRS-möte. 

Två nya podcasts påbörjades hösten -17 och ytterligare en nu under våren. Som en naturlig följd 
av utlandsstudier och praktik bland många av de aktiva medlemmarna har poddverksamheten 
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avtagit något under våren, men beräknas återupptas vid senare tillfälle.  
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Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår (bilaga 4) 
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Nomineringar till årsmötet avseende verksamhetsåret 2018-07-01 till 
2019-06-30 (bilaga 5) 

Nominerade till Stampus styrelse 2018/2019 
Avseende verksamhetsåret 2018-07-01 till 2019-06-30 (enligt § 12:2) 
 
Ordförande: Anton Mathisson 

Vice ordförande: Sandra Uhde  

Ekonomiansvarig: Josefine Wennerholm  

Pubmästare: Vakant 

Pubmästare: Vakant  

Marknadsföringsansvarig: Malin Andersson  

Näringslivsansvarig: Vakant  

Fastighetsansvarig: Linn Eriksson 

Utskottsansvarig: Christof Gasser  

IT-ansvarig: Vakant 

Stationschef Stampus FM: Vakant  

Vice stationschef Stampus FM: Vakant 

 
Nominerade till Stampus revisorer 2018/2019 
Revisor 1: Lucas Persson, sittande ekonomiansvarig för verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018-06-30 

och har därmed god insikt i organisationens verksamhet enligt § 5:2. 
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Revisor 2: Bella Venegas Montero, sittande ordförande för verksamhetsåret 2017-07-01 till 2018- 

06:30 och har därmed god insikt i organisationens verksamhet enligt § 5:2. 

 

Eventuella motkandidaturer skall inkomma skriftligt till valberedningen via 

valberedning@stampus.se senast den 16 april och anslås genom Stampus kanaler den 17 april 

2018 (enligt § 4:13:1). 

 
Nominerade till hedersmedlemmar 
Stampus styrelse 17/18 väljer att nominera följande personer som hedersmedlemmar då styrelsen 
anser att följande gjort beaktansvärda insatser för föreningen enligt § 2:2:1. 
 
Andreas Christensson, ordförande 2015/2016 
Då Andreas under sitt verksamhetsår jobbade intensivt med att flytta verksamheten från villan till 
Helsingborgen anser vi i styrelsen att han är berättigad en nominering. Detta med fortsatt 
motivering att denna flytt krävde otroligt mycket planering, engagemang och tid som intygar på 
ett driv vilket resulterade i en beaktansvärd insats för föreningen. 
 
Martin Grandelius, ordförande 2016/2017 
Under Martins verksamhetsår ordnade han fram nya rutiner i det nya kårhuset Helsingborgen. I 
och med flytten fick han stå till svars för klagomål gällande ljudnivåer från verksamheten, detta 
sköttes ytterst professionellt, och tillsammans med Helsingborgs stad ordnande Martin fram 
långvariga lösningar på problemet. Detta i form av att nya isolerade fönster installerades. Då 
dessa rutiner och fönsterbyten underlättat och ligger till grund för fortsatt verksamhet anser 
styrelsen att Martin gjort en beaktansvärd insats för föreningen. 
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Viktor Huang, ekonomiansvarig 2015/2016 
Som ekonomiansvarig under verksamhetsåret 15/16 ordnade Viktor fram en kontantfri 
verksamhet, vilket har underlättat det fortsatta finansiella arbetet inom verksamheten genom 
systemet iZettle. Likaså har Viktor organiserat fram mallar i bokföringssystemet Visma vilket 
legat till grund för verksamhetens fortsatta bokföring, således anser styrelsen att Viktor gjort en 
beaktansvärd insats för verksamheten. 
 
Anna Lindholtz och Carl Röckert, pubmästare 2015/2016 
Under Anna och Carls verksamhetsår som pubmästare var dem med under flytten till nya 
kårhuset Helsingborgen. Med flytten expanderade restaurang- och pubverksamheten, utefter 
detta lade Anna och Carl en ny grund för restaurang- och pubverksamheten genom nya rutiner 
som var anpassade till de nya lokalerna och serveringstillståndet. Då dessa rutiner används än idag 
anser styrelsen att de gjort en beaktansvärd insats för verksamheten. 
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Motioner (bilaga 6) 

Motion kring § 4:12  
Bakgrund: 
På tidigare organisationsmöten så ändrades § 4:11 från att utlysandet skall ske senast sju veckor 
innan mötesdagen till att detta skall göras senast fem veckor innan mötesdagen. Detta innebär att 
medlemmarnas rätt till att lämna motioner blir kraftigt hotade, i och med att den nya tidsfristen i 
bästa fall ger medlemmarna en läsdag att skicka in motioner från att det att de är medvetna om 
när organisationsmötet skall hållas. 
 
Motivering: 
En förändring av § 4:12 är av största vikt för att kunna säkra medlemmarnas rättighet till 
inflytande vid årsmötet och djupare befästa den demokratiska grund som föreningen är uppbyggd 
på. Förvisso kan medlemmar skicka in motioner närhelst de önskar under läsåret, men det är inte 
något alla är medvetna om. Tanken att skicka in en motion kan ofta uppstå när den enskilda 
medlemmen ser kallelsen till årsmötet och däri läser att möjligheten till att motionera existerar. 
En nackdel med denna förändring är att styrelsen i värsta fall enbart får fem läsdagar på sig att gå 
igenom de olika motionerna. Detta anser motionärerna är priset föreningen får betala för att 
förändra § 4:11 samtidigt som föreningen bejakar sin demokratiska grund. 
 
Utformning: 
Motionärerna yrkar på att ändra formuleringen i § 4:12 från: 
”Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 25 läsdagar innan mötet. Senast 10 läsdagar 
innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av behandlade 
motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan organisationsmötet. Motioner 
behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som de ser ut när handlingarna 
offentliggörs enligt § 4:11.” 
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Till följande formulering (ändringar fetmarkerade för tydlighet): 
 
”Varje medlem äger rätt att ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 15 läsdagar innan mötet. Senast 10 läsdagar 
innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av behandlade 
motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan organisationsmötet. Motioner 
behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som de ser ut när handlingarna 
offentliggörs enligt § 4:11.” 
 
Helsingborg 2018-03-12 Medlemmar:  
Axel Matsson, Ämneslärare 
Jeff Frostander, Ämneslärare 
 
Styrelsen 2017/2018 föreslår 
Att godkänna språkändringen taga till ta för att förenkla det svenska språket. 
 
Att ändra sista dag för inlämning av motion från 25 läsdagar innan organisationsmötet till 20 
dagar. Detta förslag framläggs för att möta båda parter som blir berörda av en stadgeändring. 
Således har motionärer 5 läsdagar på sig att formulera en motion, och styrelsen 10 dagar för att 
sammankalla styrelsemöte, ta beslut om svar på motioner samt informera motionärer om 
styrelsens svar. Med tanke på övriga förberedelser inför årsmötet anser styrelsen att 20 läsdagar 
innan organisationsmötet är rimligt med tanke på den tidsbelastning som redan råder för 
styrelsen under denna period. 
 
Att göra en första läsning av revidering av § 4:12 till följande formulering: 
”Varje medlem äger rätt att ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast 20 läsdagar innan mötet. Senast 10 läsdagar 
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innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av behandlade 
motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 6 dagar innan organisationsmötet. Motioner 
behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som de ser ut när handlingarna 
offentliggörs enligt § 4:11.” 
 
Motion om förmåner för föreningens engagerade  
Bakgrund: 
Efter ett långvarigt engagemang i många olika grenar av föreningens verksamhet har det kommit 
till motionärernas kännedom att vilka förmåner de engagerade medlemmarna har är svårdefinierat 
och ofta ändras. Detta är skadligt för föreningen i sig, då den ryktesspridning, förvirring och 
avund som lätt kommer av detta direkt motverkar föreningens syfte. 
Utöver denna oklarhet kring och förändring av de förmåner engagerade medlemmar åtnjuter, har 
motionärerna märkt av ett påtagligt minskande intresse för att engagera sig i föreningens 
verksamhet. Detta med bristande samhörighetskänsla studenterna emellan, hög arbetsbelastning 
och viss frustration som följd. 
 
Motivering: 
För att undvika denna en sjunkande samhörighetskänsla, underlätta för kommande styrelser och 
förtydliga för medlemmarna vilja förmåner engagerade medlemmar åtnjuter föreslår 
motionärerna därför att årsmötet beslutar utformningen av förmånerna enligt följande förslag. 
Den ökade tydligheten kan göra mycket för att motivera fler medlemmar att engagera sig mer, 
samtidigt som det blir klart och tydligt för alla medlemmar vilka som får vad. Att motionen antas 
av årsmötet och således blir bindande blir även en försäkring för de som väljer att engagera sig att 
deras rättigheter kommer att tillgodoses under hela läsåret. 
Att styrelsen premieras är önskvärt ur föreningens synpunkt, eftersom det är ett av 
medlemmarnas sätt att visa sin uppskattning för det arbete styrelsen utför. Ledare och assistenter 
åtnjuter även de en priviligierad position jämtemot de arbetande, för att belöna dem för deras 
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engagemang samt öka intresset från medlemmar och engagerade att ta mer ansvar. Så att fler vill 
engagera sig mer i föreningen 
 
Utformning: 
Motionärerna föreslår att organisationsmötet antar följande baspolicy för förmåner till 
föreningens engagerade medlemmar (dessa bör givetvis kompletteras i styrelsens regi): 
 
Namn Förmåner Skyldigheter 

Aktiva medlemmar 
(Bar- och matlagsbarn, 
medlemmar i 
eventutskottet, engagerade 
i Stampus FM) 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis mat från 
Torsdagsrestaurange
n inför/efter varje 
arbetspass (Barlag + 
Matlag) 

● Rätten att vid 
materiellt överskott i 
restaurangen under 
den dagen man 
jobbar få ta hem en 
eller flera matlådor 

● Delta vid minst två 
arbetspass under 
läsåret (Bar- och 
matlag) 

● Släppa två 
poddavsnitt under 
läsåret (Stampus FM) 

● Medverka vid två 
evenemang under 
läsåret 
(Eventutskottet) 
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Ledare 
(Utskottsledare, Bar- och 
matlagsledare, 
Styrelseassistenter, Vice-poster 
ej inkluderade i ordinarie 
styrelse) 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis mat från 
Torsdagsrestaurange
n inför/efter varje 
arbetspass 
(Barlagsledare + 
Matlagsledare) 

● Anta rollen som 
ledare med uppsåt att 
inneha denna roll till 
läsårets slut samt 
följa de krav som 
finns i de enskilda 
ämbetena. 

Styrelsemedlemmar 
(ordinarie ledamöter och 
presidiet i enlighet med § 3:1) 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis huvudrätt på 
varje 
Torsdagsrestaurang 

● Rätten att på diverse 
externa evenemang 
representera 
föreningen 

● Bli invald på 
ordinarie 
organisationsmöte, 
extrainsatt 
organisationsmöte (i 
enlighet med Kapitel 
4 i stadgarna)  

 
För att åtnjuta de förmåner man som engagerad medlem har rätt till krävs att man först uppfyllt 
de skyldigheter som förmånerna kräver. Därefter besitter medlemmen i fråga rätten att nyttja 
dessa förmåner till dess att läsåret tagit slut eller att medlemmen mot all förmoda skulle bryta mot 
sina skyldigheter. Detta innebär att en arbetare under läsårets gång aldrig kan mista sina förmåner 
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(så länge denne inte bli utesluten ur föreningen), men ledare eller styrelsemedlemmar som avsäger 
sig sitt ansvar eller inte uppfyller sin roll kommer i samband med detta omedelbart mista sina 
förmåner. 
I styrelsens fall skall den av föreningen inköpta styrelsetröjan bäras av respektive ledamot som tar 
tillvara på sin förmån att utan kostnad äta det som erbjuds på Torsdagsrestaurangen. 
 
Helsingborg 2018-03-12 Medlemmar:  
Axel Matsson, Ämneslärare 
Jeff Frostander, Ämneslärare  
 
Styrelsen 2017/2018 föreslår 
Att mötet antar en liknande tabell för riktlinjer inför nästkommande verksamhetsår, vilket 
sittande styrelse har utformat. Styrelsen har ändrat formuleringen för arbetspass från läsår till 
termin, dessutom ändrat antal arbetspass under vårterminen då denna är längre än hösten och 
således kräver ytterligare ett arbetspass. 
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Namn Förmåner Skyldigheter 

Aktiva medlemmar 
(Mat- och barlagsbarn, 
medlemmar engagerade i 
Stampus FM, medlemmar 
engagerade i något av de 
övriga aktiva utskotten) 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis mat från 
Torsdagsrestaurange
n inför/efter varje 
arbetspass (Mat- och 
barlag) 

● Rätten att vid 
materiellt överskott i 
restaurangen under 
den dagen man 
jobbar få ta hem en 
eller flera matlådor 

● Delta vid minst två 
arbetspass under 
terminen (Mat- och 
barlag) 

● Släppa tre 
poddavsnitt under 
terminen (Stampus 
FM) 

● Delta vid minst tre 
utskottsaktiviteter 
under terminen 
(Övriga utskott) 

Ledare 
(Utskottsledare, mat- och 
barlagsledare, vice-poster ej 
inkluderade i ordinarie styrelse 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis mat från 
Torsdagsrestaurange
n inför/efter varje 
arbetspass (Mat- och 
barlag) 

● Anta rollen som 
ledare med uppsåt att 
inneha denna roll till 
läsårets slut samt 
följa de krav som 
finns i de enskilda 
ämbetena 
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Styrelsemedlemmar 
(Presidiet och ordinarie 
ledamöter i enlighet med § 3:1 
samt styrelseassistenter) 

● Gratis inträde på 
Torsdagspuben 

● Rabatterade priser 
under pubens 
öppettider 

● Gratis huvudrätt på 
varje 
Torsdagsrestaurang 

● Rätten att på diverse 
externa evenemang 
representera 
föreningen 

● Bli invald på 
ordinarie 
organisationsmöte, 
extrainsatt 
organisationsmöte 
(gäller för 
styrelsemedlemmar, i 
enlighet med kapitel 
4 i stadgarna) eller 
styrelsemöte (gäller 
för assistentposter) 

 
 
Att dessa riktlinjer ska användas som ett måttstock för nästkommande styrelser. Detta då 
verksamhetsåren kan skilja sig när det kommer till aktiva medlemmar. 
 
Att nästkommande styrelse ska offentliggöra de riktlinjer de anpassat utefter sitt verksamhetsår så 
att de är tillgängliga för medlemmarna. 
 
Att korrigera de förmåner som gäller assistenter vilket framgår i den inkomna motionens tabell. 
Då assistenterna avlastar de förtroendevalda posternas arbete avsevärt anser styrelsen att 
assistenterna ska behålla sina nuvarande förmåner. 
 
Att mötet antar de skyldigheter och rättigheter som inkommit i motion gällande krav för att 
åtnjuta förmåner med korrigering att styrelsemedlemmar inte ska krävas att ha på sig sina inköpta 
styrelsetröjor vid nyttjandet av mat på Torsdagsrestaurangen. Detta då det ur ett 
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arbetsmiljöperspektiv är viktigt att kunna umgås som styrelse utan att förknippas till sina 
respektive poster för att stärka sammanhållningen i gruppen. 
 
Motion angående § 7:13  
Bakgrund: 
En demokratisk organisation som Stampus skall eftersträva öppenhet inför sina medlemmar i alla 
frågor. En styrelse som jobbar nära medlemmarna och har tillit till dessa är en förutsättning för 
att denna öppenhet skall råda och att medlemmarna och styrelsen skall känna ett starkt 
ömsesidigt förtroende. Motionärerna har efter en genomgång av stadgarna blivit 
uppmärksammade på en paragraf som strider mot denna demokratiska princip av öppenhet och 
möjlighet till ansvarsutkrävande. 
 
Motivering: 
För att kunna säkerställa en förtroendefull relation mellan föreningens medlemmar och deras 
styrelse bör därför § 7:13 revideras. På så vis behöver inte medlemmarna göra det felaktiga 
antagandet att deras styrelse eventuellt döljer saker för dem, samtidigt som styrelsen kan känna 
sig trygg med att de arbetar med medlemmarnas högsta förtroende för deras kompetens i ryggen. 
Samtidigt är den personliga integriteten en hörnsten i en demokratisk organisation. Denna skall 
värnas så att medlemmarna känner trygghet med att ta del av föreningens erbjuda aktiviteter och 
tillställningar, samt att eventuella kränkande eller legalt allvarliga situationer (som skulle kunna 
uppstå vid tidigare nämnda besök) behandlas på ett sådant sätt att känsliga uppgifter inte röjs. 
Därför skall inte § 7:13 avskaffas i sin helhet utan snarare förändras i enlighet med motionen. 
 
Utformning: 
Motionärerna yrkar på att ändra § 7:13 från: 
”I frågor som gäller personer och kan uppfattas som kränkande eller allvarliga ur legal synvinkel 
står det styrelsen fritt att sekretessbelägga hela eller delar av sammanträden och protokoll. När 
man väljer att använda sekretessen så har endast de i styrelsen med beslutsrätt samt revisorerna 
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rätt att ta del. Sekretessbelagda protokoll skall förvara i valv och lämnas endast ut till utomstående 
om en domstolsorder har utfärdats.” 
 
Till följande formulering: 
 
I frågor som gäller personer och kan uppfattas som kränkande eller allvarliga ur legal synvinkel 
står det styrelsen fritt att sekretessbelägga de delar av sammanträden och protokollet som berör 
händelsen. När man väljer att använda sekretessen så har endast de i styrelsen med beslutsrätt 
samt revisorerna rätt att ta del av de sekretessbelagda delarna av protokollet. 
 
Styrelsen 2017/2018 föreslår 
Att godta motionen och således göra en första läsning av § 7:13 enligt ovanstående revidering.  
 
Motion kring redovisning av ekonomiska poster 
Bakgrund: 
En demokratisk organisation som Stampus skall eftersträva öppenhet inför sina medlemmar i alla 
frågor. En styrelse som jobbar nära medlemmarna och har tillit till dessa är en förutsättning för 
att denna öppenhet skall råda och att medlemmarna och styrelsen skall känna ett starkt 
ömsesidigt förtroende. 
Att läsa protokoll är medlemmarnas enklaste sätt att få en snabb inblick i styrelsens och 
utskottens arbete och kunna hålla sig ajour med vad som händer i föreningen. Men i många fall 
redovisas där bara de beslut som fattas. 
 
 
 
Motivering: 
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För att kunna förstärka det redan höga förtroende medlemmarna har för sin valda styrelse och 
dess utskott, men utan att nämnvärt öka arbetsbördan för dessa redan engagerade, föreslår därför 
motionärerna att framtida protokoll även innehåller ekonomisk information. 
På så vis får medlemmarna en bättre insyn i hur styrelsen och utskotten förvaltar föreningens 
ekonomi, samtidigt som de får en bättre förståelse för de ekonomiska handlingar som presenteras 
på mötet. Med en ökad transparens av detta slaget stärks den demokratiska grund som 
föreningen vilar på. 
 
Utformning: 
Motionärerna yrkar på att organisationsmötet ger den nyvalda styrelsen i uppdrag att: Säkerställa 
att det i varje styrelse- och utskottsprotokoll redovisas kostnaderna för planerade och 
genomförda aktiviteter och inköp. 
 
Styrelsen 2017/2018 föreslår 
Att godta motionen och ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att säkerställa att det i varje styrelse- 
och utskottsprotokoll redovisas kostnaderna för planerade och genomförda aktiviteter och inköp. 
 
Motion angående materielförsörjning till ledarna inom Stampus IF  
Bakgrund: 
Under de två gånga läsåren har motionärerna och andra ledare inom Stampus IF uppmärksammat 
diverse styrelseledamöter om behovet av, som bottennivå, tröjor till de olika ledarna för de olika 
sporterna. Detta uppmärksammande har dessvärre varit förgäves och motionärerna tar därför 
frågan till organisationsmötet. 
 
 
 
Motivering: 
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Att vara ledare är ett tungt ansvar, man skall vara närvarande på varje träning, organisera lag till 
eventuella turneringar etc. etc. Samtidigt är föreningens brist på både adekvata halltider och 
materiel ett hinder för verksamheten. 
Att i ett slag införa alla de reformer som är nödvändiga för att Stampus IF skall kunna utvecklas 
till sin fulla potential är ett allt för stort steg att ta i ett kliv, både organisatoriskt och ekonomiskt. 
Men att varje ledare har en tröja i passande storlek med föreningens logga och individens namn 
på är om inget annat ett steg i rätt riktning. 
Det underlättar förvisso inte de tyngre strukturella omständigheterna i sig, men är en 
tydliggörande pedagogisk markering till de som kommer som nya på de olika sporterna om vem 
som är ledare. Samtidigt visar man från föreningens håll uppskattning för det arbete ledarna 
lägger ner. Den datumgräns som presenteras under nästa rubrik är för att ledarna skall hinna bli 
tillsatta och meddela sin storlek till ansvarig styrelseledamot. 
 
Utformning: 
Motionärerna yrkar på att organisationsmötet antar följande plan: 
Organisationsmötet ger den nyvalda styrelsen i uppdrag att senast 30/9 ha köpta in en t-tröja 
med föreningens logga, namn och befattning till varje ledare inom Stampus IF (minst en per 
ledare och sport). 
 
Helsingborg 2018-03-12 Medlemmar: 
Axel Matsson, Ämneslärare 
Jeff Frostander, Ämneslärare 
 
Styrelsen 2017/2018 föreslår 
Att styrelsen 2018/2019 ska ta beslutet om detta då de behöver räkna in detta i sitt 
verksamhetsårs budget. 
Att styrelsen 2018/2019 ska anordna ett möte med de nya ledarna för Stampus IF för att få deras 
syn på huruvida de vill att budgeten ska fördelas i sina utskott. 
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Propositioner (bilaga 7) 

Propositioner om stadgeändring av §§ 4:8:1, 4:8:2, 4:11, 6:5 
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Läses tredje och sista gången vid årsmötet 2018. För att underlätta för Stampus verksamhet vid 
höst- och årsmöten föreslås en revidering.  

 
 
§ 4:8:1 Årsmöte 
På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Upprättande av röstlängd 
7. Beslut om adjungeringar 
8. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

      14. Val av revisorer 
      15. Behandlingar av motioner 
      16. Övriga frågor 
      17. Mötets avslutande 
 
Ändras till: 
 
§ 4:8:1 Årsmöte 
På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
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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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

      14. Val av revisorer 
      15. Behandlingar av motioner 
      16. Övriga frågor 
      17. Mötets avslutande 
 
 
§ 4:8:2 Höstmöte 
På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 

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. Fastställande av dagordningen 
8. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
9. Fastställande av verksamhetsårets budget 
10. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
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12. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
14. Behandling av motioner 
15. Val av valberedning 

 
Ändras till: 

§ 4:8:2 Höstmöte 
På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 

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 verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av motioner 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 

 
§ 4:11 Utlysande 
Kallelse till ordinarie organisationsmöte skall av Stampus styrelse utlysas senast sju (7) veckor före                           
mötet. Kallelse till extra organisationsmöte skall offentliggöras senast fem (5) läsdagar före mötet.                         
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Kallelse till organisationsmöte får om möjligt inte ske under tentamensperioder eller ferier. 
 
Föredragningslista, med tillhörande handlingar till organisationsmötet skall meddelas senast fem                   
(5) läsdagar före mötet.  

       
Ändras till:  

 
Kallelse till ordinarie organisationsmöte skall av Stampus styrelse utlysas senast fem (5) veckor                         
före mötet. Kallelse till extra organisationsmöte skall offentliggöras senast fem (5) läsdagar före                         
mötet. Kallelse till organisationsmöte får om möjligt inte ske under tentamensperioder eller ferier. 

 
Föredragningslista, med tillhörande handlingar till organisationsmötet skall meddelas senast fem                   
(5) läsdagar före mötet.  
 
 
§ 6:5 Skyldigheter 
Det åligger föreningens valberedning att senast fyra (4) läsdagar före ordinarie årsmöte för                         
styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med kapitel 10. I och med att styrelsen tagit del av                                   
valberedningens förslag är det offentligt och skall anslås. Det åligger vidare valberedningen att                         
bereda kandidaturer till vakanta platser i styrelsen samt att offentliggöra och föreslå dessa till                           
styrelsemöte senast fyra (4) dagar innan. Valberedningen föreslår kandidater till nästkommande                     
års valberedning. Valberedningen föreslår om kandidater finns även vice-poster. 
 
Ändras till:  
 
Det åligger föreningens valberedning att senast fem (5) läsdagar före ordinarie årsmöte för                         
styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med kapitel 10. I och med att styrelsen tagit del av                                   
valberedningens förslag är det offentligt och skall anslås. Det åligger vidare valberedningen att                         
bereda kandidaturer till vakanta platser i styrelsen samt att offentliggöra och föreslå dessa till                           
styrelsemöte senast fem (5) dagar innan. Valberedningen föreslår kandidater till nästkommande                     
års valberedning. Valberedningen föreslår om kandidater finns även vice-poster. 
 

 

Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg  www.stampus.se 82 



Studentföreningen Stampus Sammanträdesdatum 
Organisationsnummer 843003-3418 
Årsmöte, Helsingborgen 2018-04-18 kl. 18:00 

 
 

Helsingborg, 2018-04-18 
Bella Venegas Montero  Samuel Gelfgren  Lucas Persson 
Ordförande  Vice ordförande  Ekonomiansvarig 
 
 
Propositioner om stadgeändring av §§ 3:1, 7:2, 4:8:1, 4:8:2  
Läses första gången vid årsmötet 2018. För att underlätta Stampus organisatoriska 
sammansättning och organisationsmöten föreslås en revidering.  
 
§ 3:1 Organisationsplan 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns 
utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande behöver 
inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Ändras till:  

§ 3:1 Organisationsplan 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt sex (6) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig, fastighetsansvarig samt stationschef. I 
övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande 
behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

 
§ 7:2 Sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns 
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utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande behöver 
inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

Ändras till: 

§ 7:2 Sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt pubmästare, gemensamt 
kallade presidiet, samt sex (6) ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter är näringslivsansvarig, 
marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig, IT-ansvarig, fastighetsansvarig samt stationschef. I 
övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta vice- och assistentposter. Förutom vice ordförande 
behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 

 
§ 4:8:1 Årsmöte 

På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvariga för Stampus FM 

a. Stationschef 
b. Vice stationschef 

      14. Val av revisorer 
      15. Behandlingar av motioner 
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      16. Övriga frågor 
      17. Mötets avslutande 

Ändras till: 

§ 4:8:1 Årsmöte 

På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
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. Godkännande av dagordningen 
9. Fastställande av medlemsavgiften 
10. Redovisning av verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 
12. Val av styrelse enligt § 7:2 
13. Val av ansvarig för Stampus FM 
14. Stationschef 
15. Val av revisorer 
16. Behandlingar av propositioner 
17. Behandlingar av motioner 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

Val av vice stationschef stryks från då posten ej innefattar samma rättigheter och skyldigheter 
som övriga förtroendeposter och ska således likt andra vice poster och assistenter, med undantag 
för vice ordförande, inte behövas tillsättas på årsmötet i enlighet med § 7:2.  
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§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 
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 verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av motioner 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 

 
Ändras till:  
 
§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 
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 
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8. Fastställande av dagordningen  
9. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
15. Behandling av propositioner  
16. Behandling av motioner 
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 
 

Helsingborg, 2018-04-18 
Bella Venegas Montero  Samuel Gelfgren  Lucas Persson 
Ordförande  Vice ordförande  Ekonomiansvarig 
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Styrelsens signaturer 
   

Ordförande Namnförtydligande 

 
 

Vice ordförande Namnförtydligande 

 
 

Kassör Namnförtydligande 

 
 

Pubmästare Namnförtydligande 

 
 

Pubmästare Namnförtydligande 
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Utskottsansvarig Namnförtydligande 

 
 

Marknadsföringsansvarig Namnförtydligande 

 
 

IT-ansvarig Namnförtydligande 

 
 

Fastighetsansvarig Namnförtydligande 

 
 

Näringslivsansvarig Namnförtydligande
   

 

Stationschef Namnförtydligande   
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_______________________ _____________________ 
Daniel Nilsson   Samuel Gelfgren 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Amanda Nilensjö Lucas Persson 
Justerare Justerare 
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