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Kallelse  
 

Hej kära medlemmar!  
 
Det är dags för det årliga höstmötet för Stampus. Under höstmötet kommer verksamhetsplanen och 
budgeten presenteras samt sker invan av valberedningen för 2018/2019. Vi kommer även behandla 
inkomna motioner och ger er medlemmar möjlighet att påverka Stampus verksamhet. Det är därför 
väldigt viktigt att du kommer till mötet och utnyttjar din röst. 
 
Du har också möjlighet att skicka in motioner för att sätta din prägel på Stampus. Motioner ska vara 
mailade till info@stampus.se senast 25 läsdagar före höstmötet, det vill säga tisdag den 18 
september.  
 
Oavsett om du har skickat in motion eller vill veta mer om verksamhetsåret är du hjärtligt 
välkommen till höstmötet på Helsingborgen den 23 oktober. 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.  
 
Varmt välkomna!  
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Summons 
 
Dear members,  
 
The time has come to announce the Stampus annual Autumn meeting. During the Autumn meeting, 
Stampus’ operational plan and budget will be presented. Furthermore, the election of the 2018/2019 
Nomination Committee will take place. We will also discuss received motions and give our members 
the opportunity to influence the ways in which Stampus operate.  
Therefore, it is of great importance that you attend the meeting and let your voice be heard.  
 
As a member, you have the opportunity to put your mark on Stampus by submitting motions. 
Motions must be e-mailed to info@stampus.se not later than 25 school days prior to the Autumn 
meeting, that is to say motions must be submitted by Tuesday the 18th of September.  
 
Whether you have submitted motions or if you just want to know more about the year of activity, 
we warmly welcome you to the Autumn meeting at Helsingborgen, Tuesday 23rd of October. 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 beverages during the meeting.  
 
Once again, welcome to the Stampus Autumn meeting!  
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Möteshandlingar: 

1. Föredragningslista (se bilaga 1) 

2. Närvarolista tillika röstlängd (se bilaga 2) 

3. Verksamhetsberättelse (se bilaga 3) 

4. Balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår (se bilaga 4) 

5. Verksamhetsårets verksamhetsplan (se bilaga 5) 

6. Verksamhetsårets budget (se bilaga 6) 

7. Propositioner (se bilaga 7) 

8. Styrelsens signaturer  
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Mötesprotokoll 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande Anton Mathisson 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 Anna Nordlund till                     
mötessekreterare. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare. 

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 

Stampus styrelse föreslår Josefine Wennerholm och Max Persson till justerare tillika 
rösträknare. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Josefine Wennerholm och Max 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 4 september 2018. Det 
vill säga senast sju veckor innan mötestillfället i enlighet med stadga § 4:11. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.  

 
 

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.  
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7. Beslut om adjungeringar 
Inga adjungeringar finnes. 

 
8. Fastställande av dagordningen 

Mötesordförande går igenom allmänna regler för mötet. Mötesordförande frågar om 
godkännande av dagordning.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna dagordningen  

 
9. Fastställande av verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. Se bilaga 3 

Avstampet, vårfestivalen, informationskväll, större evenemang, event, utskott och 
utbildningar har erbjudits medlemmarna. Fönsterbyten och ljudmätningar har genomförts. 
Stipendium för marknadsföring av Vårfestivalen och stipendium för inköp av biljardbord 
har utdelats på Campus Vänner stipendieutdelning.  
Styrelsen föreslås fastställa verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår 

 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelse från föregående 
verksamhetsår.  
 

10. Fastställande av revisionsberättelse från föregående verksamhetsår  
Brister har förekommit under året. Verksamheten har utförts efter verksamhetsplanen, dock 
finns det anmärkningar på den ekonomiska hanteringen vid budgetuppföljning.  
Mötet föreslås att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja styrelsen 17/18 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar trots anmärkningar. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa revisionsberättelse från föregående 
verksamhetsår.  
 

11. Fastställande  av  balansräkning  och  resultaträkning  för  föregående 
verksamhetsår. Se bilaga 4  
Engagemanget hos medlemmarna är det största skälet till det negativa resultatet.  
Lucas Persson (föregående ekonomiansvarig) förklarar att anmärkningen från revisorerna var 
till största del angående Vårfestivalen, och eftersom projektordförande för vårfestivalen eller 
Stampus föregående ordförande och vice ordförande inte befinner sig på plats så hänvisar 
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han till Anton Mathisson för resultatet för Vårfestivalen. Lucas har pratat om resultatet med 
nuvarande ekonomiansvarig i förebyggande syfte.  
Lucas tror att nuvarande styrelse kommer kunna lösa det ekonomiska problemet och brist på 
engagemang hos medlemmarna.  
Han talar om att Helsingborg vill bli årets studentstad, men han menar att staden har inte 
erbjudit tillräckligt.  
Lucas öppnar upp för frågor 
 
Fråga (Medel): Med tanke på att det var lite mindre medlemmar och att vi hade en stor 
vårfestival, det som var kvar, hanterades pengarna korrekt? 
Svar (Lucas): Ja, utan vårfestivalen hade vi gått plus. Tyvärr var det vårfestivalen och att den 
skedde på den enda regniga dagen under hela våren, och att det var lundakarnevalen 
samtidigt och det var vårbalen veckan efter, det var mycket som satte käppar i hjulet. Men de 
som arbetade gjorde allt, besökte gymnasieskolor, poddade.  
Svar (Stampus ordförande): Det är kanske lätt att vara efterklok, just med att 
lundakarnevalen slukade allt engagemang och pengar, så det har vi tagit med till nästa gång 
det är lundakarnevalen.  
Svar (medlem): Det är ju ändå det som är viktigt, att ni skriver ned det och medför till nästa.  

 
Bifalles. Mötet beställer att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för 
föregående verksamhetsår.  

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen föregående verksamhetsår.  

Mötet föreslås ge ansvarsfrihet till styrelsen för föregående verksamhetsår.  
 

Bifalles. Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till föregående verksamhetsårs styrelse.  
 

13. Valäranden 
a. Godkännande av ändringar i styrelsen 

Förslag på beslut är att välja Anna Nordlund som vice ordförande.  
Anna blev invald som stationschef under extrainsatta organisationsmötet 14/5-18 och anses 
därför lämplig för styrelsearbete och har därmed tilltagit del av styrelsens överlämning. Anna 
är strukturerad, noggrann och utåtriktad vilka är goda egenskaper hos en vice ordförande.  
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Beslut från styrelsemöte 20180903 
Bakgrund till beslut är att invald vice ordförande valde att avsäga sig sin post. Ordförande 
anser att posten är av stor betydelse och bör tillsättas snarast. Enligt stadga §9:3 är det 
styrelsen uppgift att förrätta ett fyllnadsval och genom hänvisning till §12:1 tolkar 
ordförande att posten kan fyllas vid ordinarie styrelsemöte fram tills årsmötet beslutat om 
saken.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Anna Nordlund som vice ordförande.  
 

b. Val av stationschef 
Valberedningen nominerar Victor Lindroth  
Victor Lindroth är en person som syns ofta i centrum, han är aktiv i föreningen, är envis och                                   
har stort engagemang och tidigare erfarenheter av föreningsarbete i Stampus som                     
volleybolltränare och av Stampus FM som representant på SRS-årsmöte. 
Victor kan ej närvara på mötet med har lämnat ett brev som valberedningen läser upp.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Victor Lindroth som stationschef.  

 
c. Val av vice stationschef 

Valberedningen nominerar Henrik Qvarford 
Henrik Qvarford har god erfarenhet av föreningsarbete både i ING och i Stampus. Han är                             
målmedveten, har en bra anpassningsförmåga och är insatt i radioarbete. Han har rätt lugn,                           
fokus och målmedvetenhet, och är redan insatt i Stampus FM då han var representant för                             
Stampus FM på SRS- årsmöte.  
Mötesordförande bjuder upp Henrik för att presentera sig själv inför mötet.  
Henrik vill, tillsammans med Victor som stationschef, få in nytt folk och sprida vad Stampus                             
Fm har att erbjuda. Han vill i allmänhet hantera ekonomin för att göra studion och Stampus                               
Fm till en mer attraktiv plats. 
Mötesordförande öppnar upp för frågor.  
 
Fråga (Stampus ordförande): Varför sökte du inte i våras? 
Svar (Henrik): Vi hade inte funderat på det, när vi sen kom till öppethus med tanken att                                 
podda så fick vi information att det inte fanns någon stationschef eller vice stationschef och                             
Victor (Lindroth) övertygade mig att söka som vice. Vi hade tidigare arbetat ihop med                           
volleybollen så vi bestämde oss för att söka. Impulsivt men det känns bra.  
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d. Val av valberedning 

Valberedningen nominerar Yrsa Liljeroth och Daniel Andersson, och Matilda Nilsson som                     
ordförande  
Mötet föreslås att välja in Yrsa Liljeroth, Daniel Andersson och Matilda Nilsson som                         
valberedning 18/19.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Yrsa Liljeroth och Daniel Andersson, och Matilda                         
Nilsson som ordförande.  

 
14. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan. Se bilaga 5 

Nytt för i år göra borgen mer attraktivt, pub- och klubbkoncept, utökade helgevenemang                         
och skapa en projektgrupp för omorganisering. 
Mötet föreslås fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan.  

 
15. Fastställande av verksamhetsårets budget. Se bilaga 6 

Ekonomiansvarig presenterar budgeten. Målet med det här året är att komma tillbaka till en                           
stadig ekonomi och skapa goda förutsättningar för framtida år och omorganisera allting                       
vilket kommer kosta. Därför ligger resultatet en aning högre än vad det har varit tidigare år.                               
Vi räknar med att få 550 medlemmar i år, vilket är lägre än tidigare år men det är något vi ska                                         
arbeta med för att ändra.  
Ekonomiansvarig öppnar upp för frågor.  
Inga frågor.  
Mötet föreslås fastställa verksamhetsårets budget. 

 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa budgeten för verksamhetsårets budget.  

 
16. Behandling av motioner 

Inga inkomna motioner  
 

17. Behandling av propositioner. Se bilaga 7  
Propositioner om stadgeändringar av § 3:1, 7:2, 4:8:1, 4:8:2, 4:12  
Läses andra gången vid höstmötet 2018. För att underlätta Stampus organisatoriska                     
sammansättning och organisationsmöten föreslås en revidering.   
Mötesordförande öppnar upp för frågor.  
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Inga frågor.  
Mötet föreslås att godkänna andra läsningen av propositionerna.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna läsningen av propositionerna för andra gången.  

 
18. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
 

19. Mötets avslutande  
Mötes ordförande förklarar mötet avslutat.  
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Bilaga 1. Föredragningslista (Uppfyller § 4:8:2  
   

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  adjungering   

8.   Fastställande  av  dagordningen   

9.  Fastställande  av  verksamhetsberättelse  för  föregående  verksamhetsår  

10.  Fastställande  av  revisionsberättelse  för  föregående  verksamhetsår   

11.  Fastställande  av  balansräkning  och  resultaträkning  för  föregående  verksamhetsår   

12.  Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  föregående  verksamhetsår   

13.  Fastställande  av  verksamhetsårets  verksamhetsplan   

14.  Fastställande  av  verksamhetsårets  budget   

15.  Behandling  av  motioner   

16.  Behandling av propositioner 

17.  Valärenden   

a. Godkännande ändringar i styrelsen 
b. Val av stationschef 
c. Val av vice stationschef 
d. Val av valberedning 

17.  Övriga  frågor   

18.  Mötets  avslutande   
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Bilaga 2. Närvarolista tillika röstlängd 
 
1. Anton Mathisson 
2. Anna Nordlund 
3. Max Persson 
4. Josefine Wennerholm 
5. Linn Eriksson 
6. Malin Andersson 
7. Christof Gasser 
8. Andreas Ivarsson 
9. Jesper Olsson 
10. Carin Hellberg 
11. Lucas Persson 
12. Maike Stegemann 
13. Daniel Andersson 
14. Denise Jerfström  
15. Matilda Nilsson 
16. Jonathan Hoff 
17. Linda Björklund  
18. Axel Matsson 
19. Henrik Qvarford 
20. Fransicsco Äl Ån Tocamelsous 
21. Emelie Lindgren  
22. Nathalie Ahlström 
23. Kim Kihlström 
24. Daniel Nilsson  
25. Sara Wärlestedt 
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Bilaga 3. Verksamhetsberättelse  

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 
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utveckla rutiner för Helsingborgen. Nya rutiner för uthyrning av Helsingborgen har ordnats 

fram tillsammans med Helsingborgs stad. 

● Vårfestivalen har genomförts 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 

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. 
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● Fönsterbyten har genomförts för att minska störning av ljud i närliggande bostäder, likaså har 

nya ljudmätningar genomförts. 

● Utbildning inom ansvarsfull alkoholservering har genomförts av projektgruppen för 

Vårfestivalen och ansvariga styrelsemedlemmar. 

● Stipendium för marknadsföring av Vårfestivalen och stipendium för inköp av biljardbord 

mottogs på Campus Vänners stipendieutdelning för vårterminen. 

 

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. 
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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 förmed lemmarnas bästa. Nya rutiner för uthyrning 

har skapats tillsammans med Helsingborgs stad. 

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 
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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 samarbeten 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. 

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 

snpassning 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 amordningen 

inför Avstampet, A-certutbildning, personalfester, info-dagar och andra evenemang. Under året har 
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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 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 edlemmarna, 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 
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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 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 
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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.  

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Utskottsansvarig 

Som utskottsansvarig är jag ansvarig för samtliga utskott i Stampus. Min vision med detta året är att 
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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. 

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 
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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. Underhåll av Stampus hemsida 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 
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utrustningen. Dra strömsladdar och internet ut till området och se till att det 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 

avtagit något under våren, men beräknas återupptas vid senare tillfälle.     
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Bilaga 4. Balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår 
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Bilaga 5. Verksamhetsårets verksamhetsplan 
Verksamhetsår 2018.07.01- 2019.06.30 
 
Stampus 

Stampus är en ideell studentförening med inriktning på sociala sammanhang utanför 

studierna. Verksamheten bedrivs av en styrelse i samverkan med föreningens ideellt 

engagerade medlemmar, för att tillföra ett mervärde till Helsingborgs studentliv. Stampus 

anordnar aktiviteter som exempelvis restaurang, nattklubb och sportaktiviteter 

samt erbjuder rabatterade priser och övriga erbjudanden hos Stampus samarbetspartners. 

Stampus anordnar utöver ordinarie verksamhet ett antal större evenemang under året. 

Föreningens medlemmar ges möjlighet att engagera sig och skapa erfarenhet inom pub- och 

restaurangverksamhet, eventplanering, dj-verksamhet och radiosändning. Föreningen 

arbetar för att förgylla medlemmarnas studietid samt att vidhålla och utveckla 

Helsingborgs studentliv. 

 
Styrelsen 

Styrelsen skapar och möjliggör evenemang för medlemmarna genom att planera och 

koordinera verksamheten. Alla beslut som tas sker med medlemmarnas intressen i åtanke. 

Stampus styrelse består av: 

Ordförande, Anton Mathisson 

Vice Ordförande, Anna Nordlund 

Ekonomiansvarig, Josefine Wennerholm 

Pubmästare, Carin Hellberg 

Pubmästare, Jesper Olsson 

Näringslivsansvarig, Max Persson 

Marknadsföringsansvarig, Malin Andersson 
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Fastighetsansvarig, Linn Eriksson 

Utskottsansvarig, Christof Gasser 

IT-ansvarig, Andréas Ivarsson  

Samt Stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt 8:6:2 

Stationschef, Vakant 

 

Övriga förtroendeposter:  

Ekonomiassistent, Matilda Nilsson  

IT-assistent, Victor By 

Vice Stationschef, Vakant 

Utskottsordförande: Gabriel Johansson, Linnea Gustafsson, Denise 

Jernström, Peter Hågård, Andreas Ivarsson, Filip Nordström, Linus Svensson, Oscar 

Bohlin Andersson, Jesper Johannisson, Adam Widén, Saralotta Åkerlund och 

Mohammed Merei.  

Pubmästarassistenter: Sanna Österlund och Amanda Nilensjö, Tim Solvang och Johan 

Henriksson.  

 

Valberedning består vid höstmötet 2018-10- 23 av: 

Linda Björklund  

Max Persson  

Axel Matsson 

Matilda Ahlin  
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Revisorer: 

Studentföreningen Stampus (org. nr. 843003-3418) 

Bella Venegas Montero 

Lucas Persson 

 

Evenemang 

Stampus strävar efter att erbjuda evenemang som passar alla studenter. Under kommande 

verksamhetsår planeras evenemang som restaurang, pub, nattklubb, sittningar, skid- och surfresa, 

musikhjälpen, idrotter och större musikarrangemang samt övriga aktiviteter och externa 

evenemang med samarbetspartners i Helsingborg. En målsättning är att ge de engagerade 

medlemmarna frihet till att skapa evenemang i syfte att skapa mångfald bland aktiviteter som 

erbjuds. 

 

Mål under verksamhetsåret 

Stampus strävar efter att verka i en rolig och givande miljö som förmedlar känsla av 

samhörighet och gemenskap. Ett viktigt mål under verksamhetsåret är att bryta den negativa 

trend av minskat antal medlemmar och börja bygga upp ett starkt varumärke. Detta kommer  ske 

genom att en projektgrupp kommer att tillsättas som kommer att arbeta med en omorganisering 

av föreningen i syfte att skapa goda förutsättningar att nå detta mål. Under verksamhetsåret 

kommer vi ha ett fortsatt fokus på att göra Stampus mer miljövänligt genom en bättre 

avfallssortering, minskad användning av engångsartiklar samt endast digitala kvitton. Ett stående 

mål för verksamheten är att vara det självklara valet i sociala sammanhang. 
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Samarbeten 

Stampus har som mål att bevara en god relation med övriga föreningar och kårsektioner på 

Campus för att gemensamt arbeta mot att bedriva Helsingborgs studentliv. Stampus vill 

tillsammans med Helsingborgs näringsliv, skapa nya samarbeten med fokus på god kvalitetet för 

att skapa ett extra värde för medlemmarna. Under verksamhetsåret kommer stampus att arbeta 

med att bättre förmedla erbjudanden och rabatter som föreningen har för att skapa ökad 

medvetenhet. Goda relationer till näringslivet ska bevaras för att studentföreningen ska fortsätta 

växa i Helsingborgs stad. Ett samarbete med Campus vänner planeras för att kunna arbeta med 

utvecklingen av en app. 

 

Ekonomi 

Under verksamhetsåret kommer det ligga ett stort fokus på att återfå en god ekonomi och ta fram 

tydliga rutiner och riktlinjer för framtida styrelser. Presidiet kommer att arbeta för att skapa en 

ökad medvetenhet över ekonomin i hela styrelsen. Under verksamhetsåret ska rutiner för en 

stabil och överskådlig ekonomi återfås för att underlätta för framtida investeringar. Ett ökat 

mervärde för föreningens medlemmar skapas genom en stark ekonomisk grund, vilket genererar 

i fler evenemang med ökad kvalitet under året. Styrelsen har valt att bortse motion angående att 

redovisa kostnaderna för planerade och genomförda aktiviteter och inköp i mötesprotokoll. Detta 

på grund av att det är ett väldigt tidskrävande arbete och styrelsen anser att det är viktigare att 

lägga mer energi på verksamheten. 
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Bilaga 6. Verksamhetsårets budget 

Intäkter 
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Kostnader 
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Bilaga 7. Propositioner  
Propositioner av stadgeändringar av § 3:1, 7:2, 4:8:1, 4:8:2, 4:12 
 
Läses andra gången vid höstmötet 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 
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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 

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 
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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 
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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.  

 

 

§ 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 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 

8. Fastställande av dagordningen  
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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  

 

§ 4:12 Upptagande av motion 

Varje medlem äger rätt att ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion skall 

skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast tjugofem (25) läsdagar innan mötet. Senast tio 

(10) läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av 

behandlade motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sex (6) dagar innan organisationsmötet. 

Motioner behandlas av organisationsmötet endast i sin helhet så som de ser ut när handlingarna 

offentliggörs enligt § 4:11. 

Ändras till: 

 

§ 4:12 Upptagande av motion 
Varje medlem äger rätt att ta upp fråga på ordinarie organisationsmöte. Sådan motion skall 
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skriftligen ha inkommit till föreningsstyrelsen senast tjugo (20) läsdagar innan mötet. Senast tio (10) 

läsdagar innan mötet skall styrelsen lämna sitt utlåtande till föredragande. Ändringar av behandlade 

motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sex (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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