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Mötesprotokoll
1. Mötets öppnande
Stampus ordförande Pavel Drozdov 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 Hinders
till mötessekreterare.
Bifalles. Mötet beslutar att välja Anna Hinders till mötessekreterare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare
Stampus styrelse föreslår Wilma Frennfelt och Adrian Winborg till justerare tillika
rösträknare.
Bifalles. Mötet beslutar att välja Wilna Frennfelt och Adrian Winborg 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 15 oktober 2019. Det
vill säga senast fem veckor innan mötestillfället i enlighet med stadga § 4:11.
Bifalles. Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
6. Upprättande av röstlängd
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.
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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.
Avstampet, verksamhetsplan, projekt X, nytt koncept pubkväll, mindre fokus på alkohol,
nya utskott, event med externa företag, samarbete med andra föreningar, musikhjälpen
projektet, upprustning av borgen, nya samarbetspartners, tilldelat IQ diplom, inköp av
marknadsföringsmaterial, vårfest, samarbete med studentkortet.
Styrelsen föreslås fastställa verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår.
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelse från föregående
verksamhetsår.
10. Fastställande av revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
Verksamheten har utförts efter verksamhetsplanen, dock finns det anmärkningar på den
ekonomiska hanteringen vid budgetuppföljning och brister har förekommit under året.
Mötet föreslås att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja styrelsen 18/19
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.
Totte Albinsson redogör för resultat och balansräkning
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.
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13. Valärenden
a) Val av valberedning
Valberedningen nominerar Anton Mathisson som ordförande och Philip Nilsson som
övrig medlem.
Mötet föreslås att välja in Anton Mathison och Philip Nilsson som valberedning 19/20.
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Anton Mathisson och Philip Nilsson som
valberedning 19/20.
14. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan.
Upprustning av borgen, nya koncept såsom brunch, större hänsyn till medlemmar, fokus
på hållbarhet och avfallssortering, fortsatt samarbete med studentkortet, fokus på
samarbete med andra föreningar, större fokus och förståelse för ekonomi, minska slöseri
och onödig konsumtion, ombyggnation av innergård, större trygghetsarbete på söder.
Mötet föreslås fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan.
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan.
15. Fastställande av verksamhetsårets budget.
Totte Albinsson (ekonomiansvarig) presenterar budgeten. Antal medlemmar fortsätter att
sjunka vilket också syns på medlemsintäkterna. Dock ses medlemmarna som lojala och
gett god respons på nya koncept såsom fler sittningar och fredagsklubb.
Brunch
konceptet
testas
som
en
ny
inkomstkälla.
Viktigt att poängtera är att detta är sista verksamhetsåret som skriver av på inventarier.
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 350
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
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17. Behandling av propositioner.

18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19. Mötets avslutande
Mötes ordförande förklarar mötet avslutat.
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Närvarande på höstmötet 2019
Medlemmar:
1. Anton Domby
2. Wilma Frennfelt
3. Adrian Olbers
4. Tim Solvang
5. Totte Albinsson
6. Adrian Winborg
7. Victor By
8. Jonatan Jensen
9. Pavel Drozdov
10. Anna Hinders
11.Märta Värn Sandin
12.Marcus Sjökvist
13.Ida Karlsson
14.Ebba Karlsson
15.Anna Lorenz
16.Andreas Ivarsson
17.Jesper Olsson
18.Emma Angbrant
19.Ida Granrot
20.Maja Söndergaard
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21.Emelie Östbring
22.Agnes Lekenhed
23.Gustav Ohlen
24.Jim Andersson
25.Amanda Rognsvåg
26.Jonathan Erös
27.Malin Andersson
28.Julia Bjering
29.Anna Nordlund
30.Emma Eklund
31.Sofia Wendelholm
32.Philip Ulezalka Nilsson
33.Emma Olsson
34. Emil Lindberg
35. Victor Eriksson
36. Daniel Nilsson

KALLELSE
Hej kära medlemmar!
Det har återigen blivit dags för oss i styrelsen att sammankalla samtliga medlemmar inom
Stampus Studentförening till det årliga höstmötet. Under höstmötet kommer bland annat
verksamhetsplanen och budgeten presenteras, dessutom sker inröstning av valberedningen för
verksamhetsåret 19/20. Vi kommer även lyfta inkomna motioner och ge medlemmarna inom
Stampus Studentförening möjlighet att påverka verksamheten. Det är därför väldigt viktigt att du
både skickar in dina synpunkter och kommer till mötet och utnyttjar din röst!
Du som medlem har möjlighet att skicka in motioner för att sätta din prägel på vår verksamhet
inom Stampus Studentförening. Motioner skall vara mailade till info@stampus.se senast den 21:a
oktober.
Oavsett om du har skickat in en motion, om du vill vara med att bestämma vad som skall röstas
igenom eller om du bara vill veta mer om verksamhetsåret 19/20 är du hjärtligt välkommen till
höstmötet den 14:e november. Tänk på att du behöver visa upp ditt medlemskap och även din
legitimation för att få rösträtt under mötet, glöm inte dessa!
Vi bjuder bjuder självklart på något att äta och baren kommer stå öppen för förfriskningar.

Varmt välkomna!

SUMMONS
Dear members!
It is once again time for us in the board to summon all members of Stampus Student
Association for the annual autumn meeting. During the autumn meeting, among other things,
the business plan and the budget will be presented, and the election committee will also be
decided for the fiscal year 19/20. We will also raise received motions and give the members
of Stampus Student Association the opportunity to influence our business. It is therefore very
important that you both submit your motions and take advantage of your right to vote by
attending to the meeting!
All members have the opportunity to submit motions to influence the activities within
Stampus Student Association. Motions must be emailed to info@stampus.se no later than
October 21st.
Whether you have submitted a motion, if you want to take part of the decisions, or if you just
want to know more about the fiscal year 19/20, you are most welcome to the autumn meeting
on November 14th. Remember that you need to show your membership and also your id to
get voting rights during the meeting, do not forget these!
We will offer something to eat and the bar will be open for refreshments.

Warm welcome!
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Handlingar
Stampus höstmöte
14/11-2019
Kallelse till höstmötet utkom den 2019-10-19 (enligt §4:11)
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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. Valärenden
a) Val av valberedning
14. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
15. Fastställande av verksamhetsårets budget
16. Behandling av motioner
17. Behandling av propositioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
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2. Verksamhetsberättelse
Avseende verksamhetsåret 2018-07-01 till 2019-06-30 (enligt §11:2).

2.1 Styrelsen
Styrelsen har bestått av (t.o.m. 2019-08-31):
Ordförande - Anton Mathisson
Vice Ordförande - Anna Nordlund
Ekonomiansvarig - Josefine Wennerholm
Pubmästare - Carin Hellberg
Pubmästare - Jesper Olsson
Näringslivsansvarig - Max Persson
Marknadsföringsansvarig - Malin Andersson
Fastighetsansvarig - Linn Eriksson
Utskottsansvarig - Christof Gasser
IT-ansvarig - Andréas Ivarsson
Samt Stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt 8:6:2
Stationschef - Victor Lindroth
Styrelsen har sammanträtt minst en gång varje vecka under verksamhetsåret, med undantag
för ferietid (enligt § 7:5)

2.2 Övriga förtroendeposter
Assistenter till styrelsen (t.o.m. 2019-08-31):
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.
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Pubmästarassistenter: Sanna Österlund och Amanda Nilensjö, Tim Solvang och Johan
Henriksson.

Valberedningen består av (t.o.m. höstmötet 2019)
Matilda Nilsson
Yrsa Liljeroth
Daniel Andersson
Erik Järnfors

Revisorer (t.o.m. 2019-08-31)
Bella Venegas Montero
Lucas Persson

2.3 Verksamhetsberättelse
2.3.1 Huvudsakliga händelser under året
● Avstampet anordnades i Furutorpsparken för tredje året i rad, 8 september 2018.
● En informationskväll arrangerades i inledningen av både höst- och vårtermin där
samtliga utskott och Stampus styrelse fanns representerade för att informera nya
studenter om allt föreningen har att erbjuda.
● Framtagande av verksamhetsplan skedde under styrelsens kick off
● Projektgrupp som går under namnet Projekt X tillsattes för att arbeta med profilering,
kartläggning och långsiktighet har tillsatts. Detta resulterar bland annat propositioner
om stadgeändringar, Klarare bild av Studentlund och i ett kommande framtidsutskott
som ska kunna fortsätta arbeta med långsiktiga frågor.
● Ökad frekvens av event utifrån medlemmarnas initiativ i form av pubquiz.
● Nytt koncept i pubmästeriet i form av pubkvällar och klubbkvällar. Detta för att öka
antalet besökare samt erbjuda ett mer varierat utbud med mindre fokus på alkohol.
● Nya utskott har bildats, såsom badminton och framtidsutskott.
● Event med externa företag har genomförts för medlemmarna, såsom After school på
Waynes och Mozza, Föreläsning från Brottsofferjouren, kommande ölprovning med
Råå bryggeri samt Stampus on the sea (via Sundsbussarna).
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● Samarbeten med andra föreningar har fortsatt och event har genomförts under året
såsom Alla mot cancer, Campus mot trakasserier, alumnipub och nattvandring genom
Purple flag.
● Musikhjälpen-projektet genomfördes med insamling som oavkortat gick till
Musikhjälpen.
● Helsingborgenkommittén har utvecklats för att fortsätta samarbetet mellan
föreningarna och utveckla rutiner för Helsingborgen.
● Arbete med en upprustning av borgen har påbörjats där Helsingborgs stad har varit
med och bidragit ekonomiskt för att kunna göra borgen mer personlig och ombonad.
Bland annat har baren förfinats samt inköp av biljardbord och darttavla gjordes med
hjälp av stipendium från Campus Vänner. Mer investeringar i borgen kommer under
våren och långsiktiga planer för innergården har påbörjats med hjälp av
fastighetsförvaltningen.
● Vid större event som anordnats inom pubverksamheten har ordningsvakter varit
närvarande för att öka säkerheten.
● Kickoff för aktiva medlemmar genomfördes på Spelpalatset under höstterminen samt
på olympiarinken under vårterminen.
● Ordnat flera nya samarbetspartners som exempelvis Olympiahallen, SöDER, Mozza
och Lådan.
● Halvtidssamtal genomfördes med styrelsen för att stärka arbetet för att uppnå de mål
och visioner som beslutades vid verksamhetsårets början.
● Blivit tilldelade IQ-diplom för projekt under förra året. Ett till diplom är på gång för
vårt initiativ till pubkoncept med mindre fokus på alkohol.
● Inköp av marknadsföringsmaterial i form av kamera med tillbehör har skett genom
Stampus FM. Detta för att höja kvalitén på materialet från våra evenemang.
● Nytt koncept för Stampus vårfest, för att dra ner kostnaderna och minska risken för
ekonomisk förlust.
● Nyskapat samarbete med Studentkortet. Vilket innebär att vi kommer kunna ha
digitala medlemskort genom appen studentkortet från och med nästa verksamhetsår.
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2.3.2 Ordförande
Efter årsmötet då jag valdes in var endast fem av tio (elva) poster tillsatta. Mitt första
inofficiella arbete var då att sprida ordet om hur fantastiskt kommande verksamhetsår med
Stampus skulle bli. När mandatperioden slutligen drog igång bestod det inledande arbetet
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 och tillståndsenheten samt
bokade C-certutbildning för presidiet, vilket i slutändan endast blev för firmatecknarna.
Planering inför aktiviteter under Agoras novischveckor, introduction week samt
ingenjörsektionens nollning skedde parallellt med arbetet inför Avstampet.
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. Varje månad har jag närvarat
på helsingborgs studentforum möten där alla studentföreningar och kårer inom helsingborg är
inbjudna att diskutera olika ämnen. I år har det varit fokus på en stor studentenkät som
kommer ligga till grunden för kommande satsning från Helsingborgs stad. En satsning för att
profilera och utveckla Helsingborg som studentstad.

Jag har även haft kontinuerlig kontakt med Emelie på Helsingborgs stad där vi har fått en
summa för att göra Helsingborgen mer personlig och hemtrevlig. Planer för en ombyggnation
av innergården har även planerats med Helsingborgs stad och fastighetsförvaltningen.
Slutigen har jag även haft kontakt med Helsingborgs stad genom deras Purple flag arbete på
söder, ett projekt för att göra Söder trevligare och säkrare, främst under kvällar och nätter.
I styrelsearbetet har jag skött det formella stadgarelaterade 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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Jag har även haft halvtidssamtal med varje styrelsemedlem för stämma av hur arbetet går, hur
de upplever sin post och styrelsearbetet. Det har även bestått av kontinuerligt återkommande
arbete, problemlösning och anpassning efter oförväntade händelser.
Jag har agerat projektledare i Musikhjälpen, då det under planeringen saknades en
stationschef. Jag har även agerat projektledare för Projekt x, som är arbetet för att kartlägga
ett nuläge ta fram tydliga underlag för kommande arbete för stärka föreningens varumärke.
Jag har investerat mycket av min tid i Projekt x där jag tillsammans med vice ordförande har
haft möte med studentlund, noga gått igenom stadgan för att tydliggöra och utveckla den. Vi
har även haft möte med Helsingborgs studentkör och Spexet vilket resulterade i att
Helsingborgs studentkör ska bli en del av Stampus, samtidigt som vi har skapat ett närmare
samarbete med Spexet. Hela arbetet med Projekt x kommer att finnas tillgängligt som en
rapport innan verksamhetsåret är slut.
2.3.3 Vice ordförande
Verksamhetsåret började med planeringen av Avstampet vilket innebar att kontakta externa
parter och gemensamt arbeta med styrelsen för att framställa en lyckad festival. Tidigt under
mandatperioden fastställdes uppdelningen av arbetsuppgifter och förväntningarna på posterna
för att förtydliga alla styrelsemedlemmars roller. Detta var till stor hjälp och missförstånd
kunde således undvikas. Början av mandatperioden bestod av att hitta ett smidigt arbete
tillsammans med ordförande Anton Mathisson då största delen av mitt arbete består av att
hjälpa och avlasta ordförandens arbete för att således utöka hans handlingsutrymme på andra
fronter. Tillsammans har vi representerat Stampus studentförening på flertalet möten med
externa parter såsom Helsingborgs stad och Akademiska föreningen. Mycket av mitt arbete
har varit administrativt. Jag har fört protokoll på alla styrelse- och organisationsmöten,
ansvarat för infomailen och utformat Stampus närvaro på U2. Jag har varit kontakten mellan
föreningen och Campus, samt besvarat de inkommande frågorna på Stampus facebooksida
tillsammans med ordförande och marknadsföringsansvarig. Fokusering för mig och
ordförande har varit att utveckla föreningen för att öka antalet medlemmar. Detta har
inneburit undersökningar och startandet av en projektgrupp med syfte att finna bästa möjliga
förändring.
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För denna projektgrupp har jag och ordförande haft fokusering på stadga- och
strukturändringar. Jag har även startat samarbete med Studentkortet då Stampus ska bli en del
av dem och därmed blir medlemskorten digitala i deras app. Vidare avslutade jag föregående
vice ordförandes IQ-projekt och startade ett nytt. Under mandatperioden har jag arbetat nära
med ordförande men också sett till att funnits till hand för alla styrelsemedlemmar med deras
arbetsuppgifter och hjälpt till med problemlösningar. I mitt arbete har jag, med hjälp av
styrelsen, agerat så flexibelt som möjligt för medlemmarnas skull och trivsel.

2.3.4 Ekonomiansvarig
Under årets gång har jag som ekonomiansvarig i vanlig ordning förvaltat föreningens
ekonomi. Jag har framställt en budget, skött löpande bokföring och fakturering samt
deklarerat för föregående verksamhetsår. Jag har lagt en budget som speglar förra årets
budget men med tanke på förändringen till pubkonceptet har inköp/försäljning fördelats
annorlunda. Vi har detta år inte fått in lika många medlemmar som har gjort att många andra
poster på budgeten även har disponerats annorlunda än tidigare år. Styrelsen har även varit
överens från dag ett att vi under vårt år ska försöka dra ner på så mycket kostnader som
möjligt för att kunna återgå till en mer stadig och hållbar ekonomi.
Posten som ekonomiansvarig är en väldigt tidskrävande post, under året har jag därför försökt
att hitta sätt och rutiner som gör posten mer optimal att kunna kombinera med studier och
extrajobb. Jag kände snabbt att programmet Visma Administration 500 är ett mycket
komplext program med mycket funktioner som Stampus inte använder sig av. Av denna
anledning såg jag över nya alternativ som är bättre lämpat för Stampus som verksamhet.
Visma eEkonomi är en version av Visma som jag skulle tro vore mer lämplig för det jobb en
ekonomiansvarig gör. Att byta program mitt i ett verksamhetsår kändes som ett projekt som
skulle ta mer tid än vad det skulle gynna. Därför lämnar jag vidare detta förslag och tanke till
min efterträdare som får ta beslut om vilket program denna vill fortsätta att arbeta i.
Jag stötte på mycket problem i början av mitt verksamhetsår och hade mycket problem med
att få förståelse för programmet Visma och även få full koll på alla funktioner som det
erhåller.
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Därför hade det varit otroligt nyttigt att få gå en grundläggande utbildning inom Visma som
täcker de användningsområden vi som föreningen har. Detta hade hjälp mig väldigt mycket
och besparat mig mycket tid och energi. Idag när jag har kommit in i programmet bättre har
jag utformat nya rutiner för bokföring som jag hoppas kommer underlätta för framtida
ekonomiansvarige. Under mitt verksamhetsår känner jag även att ekonomin är under kontroll
och ser bra ut gentemot den budget som sattes i höstas.
2.3.5 Pubmästare
Under året som gått har vi fokuserat på att öka intresset för restaurang och pubverksamheten
bland medlemmarna. Vi har fått in ett biljardbord, en darttavla, plastväxter samt satt upp
mysiga ljus i lokalen för att försöka skapa en trevligare miljö för våra medlemmar.
Torsdagspub innebar tidigare alltid dansgolv men under verksamhetsåret har vi ändrat till
torsdagspub och torsdagsklubb där pub innebär lugnare spelkvällar eller pubquiz i “pub anda”
och torsdagsklubb innebär lite mer “klubb känsla” med dansgolv och dj. Vi har med detta
försökt sträva efter att göra torsdagspuben till en naturlig mötesplats för medlemmar med en
känsla av gemenskap och sammanhållning, vilket har varit mycket uppskattat.
Vi har fortsatt med att ha ett matlag och ett barlag per kväll på torsdagar och andra event
vilket innebär att de sällan behöver arbeta mer än någon gång i månaden. De engagerade i
restaurangen får då även mer frihet att välja om de vill arbeta med maten eller med
serveringen. Under verksamhetsåret har vi även fortsatt med att låta matlagsledarna få
möjlighet att hjälpa till med planeringen och beställningen till de event de ska arbeta på.
I puben har vi även arbetat med att förnya och uppdatera vårt sortiment. Vi har bytt ut både
vad det gäller öl och cider, då det fanns likvärdiga alternativ till ett billigare inköpspris. Det
kändes även intressant att byta ut vissa produkter för att förnya och uppdatera sortimentet. 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. För att stärka samarbetet med Råå bryggeri hölls under våren en ölprovning på Borgen.
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Detta året valde vi att ändra konceptet med att vara pubmästare. Vi delade upp ansvaret så att
en hade ansvar för restaurangen, medan den andre hade främst ansvar för pubverksamheten. I
och med denna förändring valde vi att införskaffa två assistenter per pubmästare. Detta
gjordes för att kunna avlasta pubmästarna mer än föregående år. Det har även hjälpt då både
assistenterna och pubmästaren som har hand om en specifik del, blev mer expert på det
området. 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 två assistenter per pubmästare direkt från start.
Under vårt verksamhetsår har vi erbjudit våra engagerade medlemmar en kick-off på hösten
som valdes att hållas på Spelpalatset, detta för att våra medlemmar skulle kunna lära känna de
övriga engagerade medlemmarna och bygga en stark gemenskap och sammanhållning. På
våren anordnade vi ett liknande event som hölls på Olympiarinken, då det erbjöds
skridskoåkning för de engagerade.
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!
Vi är mycket stolta över de engagerades insats under året och det är tydligt att Stampus inte
är någonting utan de engagerade. Vi är nöjda med vår egen insats och vi är övertygade om att
nästkommande pubmästarpar kommer att fortsätta att göra detta arbete med bravur.
2.3.6 Näringslivsansvarig
Under höstterminen låg det främsta fokuset på att försöka bibehålla Stampus tidigare
samarbeten och att föra kontinuerlig kontakt med de samarbetspartners som styrelsen hade
för avsikt att kommunicera med. Tiden räckte egentligen inte till för att skapa nya
samarbeten, trots detta skapades två nya samarbeten i staden; det skapades ett samarbete med
Wayne’s Coffee på Järnvägsgatan 11, SöDER-gallerian och Väla, samt ett samarbete med
Lådan Vegancafé. Under hösten uppdaterades även samarbetet med ForSea (tidigare
Scanlines) då det framkommit att de inte följt de avtalade rabatterade priserna.
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Även samarbetet med Bella Pizzeria uppdaterades och kördes igång igen, detta efter att
avtalet hittats men samtidigt upptäcktes det att de saknades på hemsidan och de var också
villiga att starta upp samarbetet på nytt. Nybryggt.nu bytte även namn från kaffemaskiner.se
och samtidigt blev samarbetet lite omgjort men fortfarande aktivt.
Det skedde däremot fler nystartade samarbeten under vårterminen istället. Den nyöppnade
pizzarestaurangen Mozza blev det första nya samarbetet för våren, därefter skapades det ett
samarbete med Olympiahallen med rabatter och att vi nu erbjuder våra medlemmar att spela
badminton genom dem under varannan söndag. SöDER-gallerian blev därefter kontaktade
och blev Stampus nästa samarbetspartner vilket kommer innebära nya procentuella rabatter
och roliga event i framtiden. NA-KD hade en pop-up store under februari-mars och det
skapades även ett samarbete med dem genom 25% rabatt under en veckas tid.
Stampus näringslivsansvarig blev även Stampus nya studentrepresentant under
verksamhetsåret 18/19 vilket har genomförts på en kontinuerlig basis. Detta har inneburit
bland annat: möten med de andra studentföreningarnas studentrepresentanter, gemensamma
event, frukostmöten och Campus Vänners styrelsemöten.
Under våren genomfördes även ett gemensamt event tillsammans med ING, där
Brottsofferjouren kom till Campus Helsingborg och höll i en föreläsning om deras viktiga
arbete. Det bestämdes även att Brottsofferjouren kommer ha en självklar monterplats på
Campus mot Trakasserier under de kommande åren.
I början av verksamhetsåret gjordes designen om på medlemskorten för att öka
miljömedvetenheten och att de skulle kunna fungera som en generell design för alla
kommande år. Dock skedde ytterligare en förändring under vårterminen och då startades
istället ett samarbete med Studentkortet upp så att Stampus medlemskort fortsättningsvis
kommer vara digitala istället.
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2.3.7 Marknadsföringsansvarig
Som marknadsföringsansvarig för Stampus under verksamhetsår 18/19 har jag arbetat med att
utveckla vår grafiska profil för att göra den sammanhängande. Jag har därför tagit fram
riktlinjer för föreningens marknadsföring i form av färgkoder och typsnitt för både titel och
brödtext. Utöver detta vill jag göra det lätt för de internationella studenterna att förstå vad
som publiceras, därför ska allt material som publiceras vara på engelska.
Min tanke i början av verksamhetsåret var att ha ett marknadsföringsutskott där jag kunde få
idéer med andra medlemmar som var intresserade av marknadsföring och att engagera sig
inom föreningen. Det fanns inget intresse för denna typ av arbete, därför arbetar jag nu vidare
ensam som marknadsföringsansvarig med hjälp från resten av styrelsen i form av nya idéer.
Stor fokus är även att använda medier så att vi når våra medlemmar snabbt, bland annat
genom att använda Instagram story samt arbeta med funktionen ”händelser” på Instagram där
vi bland annat har en flik där vi samlar våra medlemsförmåner.
Utöver detta har jag lagt ner tid på att fota våra event så gott som jag kan och sedan redigerat
dessa bilder från eventen så snabbt jag kunnat för att bilderna fortfarande ska vara aktuella
vid publicering på våra sociala medier. Inköpet av en ny kamera har även bidragit till att
kvaliteten på bilderna som tagits blivit bättre, i kombination med redigering.
Vidare kommer jag fortsatt att arbeta för att få en sammanhängande profil på våra sociala
medier samt fortsätta mitt arbete med att nå ut till våra medlemmar med all den information
de behöver i tid.
2.3.8 Utskottsansvarig
Som utskottsansvarig, mitt fokus under året var att utveckla och driva våra utskott
tillsammans med våra utskottsledare och styrelsen. En sammanfattning av varje olika utskott
följer nedanstående.
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Eventutskott
Eventutskottet har planerat och genomfört olika evenemang som; Halloween, Mellosittning,
Oktoberfest-sittning, Pubquiz och Brunch.
Det finns ett stort intresse för pubquizar i eventutskott samt inom våra medlemmar och
Borgen är alltid välbesökt på pubquiz-kvällen. Vidare har vi fixat ett checklist hur man
planerar evenemang i bra tid och skrivit upo riktlinjer för våra evenemang. Kommande
evenemang var publicerat en månad innan och eventutskottsmedlemmar fick möjlighet att
planera deras insats under bra tid. Det förbättrade kommunikation och marknadsföring innan
evenemang. Sittningar har varit lyckade och feedback från våra medlemmar har varit bra
vilket har motiverat eventutskott att genomföra mer evenemang.
Stampus IF
Under året, idrotts-avdelningar utvecklade sig bra och har fortfarande stor intresse av
medlemmar. En utmaning var bokningar av hallerna, för vilken vi som studentförening har
tyvärr inte prioritet för bokningar och måste vänta till andra föreningar i staden har planerad
sitt schema under året. Tack vare flexibiliteten av utskottsledare hittade vi bra haller oavsett
den hinder. Det finns en riskt med att det blir att svårare att få bokning av hallar i framtiden,
vilket kommer att påverka spelschemat vidare. Under terminen har ett fokus av
utskottsansvarig varit vår säkerhet och hälsa av idrotts-medlemmar, därför har nytt kylspray,
plåster, sårtvättare och lindor köpts in. Vidare är nya träningsvästar beställt.
Fotboll
Fotbollutskottet har utvecklad sig bra detta år. Hälften av medlemmarna är internationella
studenter på Campus och de kommer varje veckan. Det kan antas att fotbollutskott ta en
viktig roll att involvera olika studenter i studentlivet i Helsingborg. Nya bollar har köpts in
och fotboll spelas på i en ny, större hall i Rönnowska skola, vilket var väl mottaget.
Volleyboll
På volley, det finns ett stor gäng som har en jättebra laganda. Många återkommande
medlemmar varje veckan och tränar och spelar matcher.
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I december, ett volleylag från Stampus spelade en volleyboll-turnering genömfört av Malmös
universitetet och uppnådde ett fantastiskt andra plats i tävlingen. Man kan säga att Volley är
en viktig del av Stampus IF och funkar bra.
Innebandy
På tisdag och onsdag spelar vår Innebandy-utskott. De spelar på två ny ställe, Idrottenshus C
och Bergaliden B. Båda hallarna är bra och ger bra tillfälle att träna och ha det roligt. Under
terminen har nya innebandyklubbor köpts in, så att folk kan prova och dyka upp spontant.
Vidare har vi köpt ett ny “Målvaktsduk” så att även om det kommer inte så många
människor, kan man spela match.
Löpning
Löpningsutskott tränar varje tisdag kvällen. Olika hastigheter och övningar varierar utbudet
varje veckan. Intresset för löpning är beroende av väder, men man kan säga att en kärngrupp
kommer alltid. I vår kommer ett lag från Stampus att delta i Springtime Helsingborg vilken är
en bra möjlighet för Stampus att visa sitt engagemang för studentlivet i stan.
Skidresa
Detta års skidresan tog plats i Val Thorens i Frankrike. 90 studenter från Helsingborg åkte
tillsammans där och upplevde en fantastiskt vecka i Alperna. Under resan, små utmaningar
fixades av utskottsledare så att alla medlemmar har haft en trevlig semester. Olika aktiviteter
som “Stampus Grand Prix” och “Välkomsfest” under skidveckan var organiserad av ledarna
och även en “after-ski” sittning med efterfest på Borgen anordnades efter resan.
Surfresa
Årets surfresa tog plats i Taghazout i Marocko. Ett helt roligt gäng upplevde en fint vecka på
surfingbräda. Förutom vissa livsmedelsproblem gick resan bra och människor njöt av en
chill-vecka i solen. Utskottsledare har även organiserad en restaurangkväll i Borgen när folk
hade möjlighet att lära känna sig innan surfresa och utbyta idéer och tagg!

Stampus studentförening
Org.nr: 843003-3418

Övrigt
Ett nytt badminton-utskott ska formas under vårterminen, vilken spelar i Olympiahallen, när
Stampus (tack till Näringslivsansvarig) fick en ny samarbetspartner och fördelar för vår
medlemmar. Stampus IF fick sponsring av Stampus FM för att köpa in ny utrustning, som vi
skulle vilja tacka till Stampus FM.
DJ-utskottet har tyvärr inte hittad någon utskottsledare, vilken innebär att ingen DJ-workshop
har genomförts. Utskottsansvarig har dock försökt att fixa en workshop oavsett, men tyvärr
kunde inte hitta någon som drivs att organisera ett workshop. Det nya pub/klub-koncept som
var infört under året har minskat behovet av DJs, i samarbete med styrelsemedlemmar har DJ
inför evenemang kunnat lösas.
Pong-utskott har haft träningar under hösten. Under våren har ingen turnering varit utfört,
detta har påverkats av pubquiz och temafester.
I samarbete med Agora organiserar Stampus ett bus till Tandemstafetten i Maj. Interesset är
stor och biljetter ska släppas snart. Planering är i fullt gång och det kommer bli en roligt helg
på tandemcykeln!
2.3.9 IT-ansvarig
Under verksamhetsåret 2018/2019 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.
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.
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När Stampus eller någon av de andra studentföreningarna eller utomstående företag har
arrangerat evenemang har jag agerat ljudtekniker och bistått med övrig teknisk 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 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 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 i samarbete med Nerds of Sweden reparera koden för
vår hemsida som kraschade under vintern.
Podiet som används i entrén har reparerats, samt har en led-list och speglar monterats i baren.
Flera andra diverse reparationer och underhåll i byggnaden har också genomförts under året.

2.3.10 Fastighetsansvarig
Jag började mitt verksamhetsår 18/19 med att ändra kontaktpersonerna för SOS-larm. Det är
nämligen fastighetsansvarig i Stampus styrelse som har det övergripande ansvaret för larmet
på Helsingborgen. Under året har antalet larm minskat avsevärt från föregående år, vilket jag
mottagit beröm från av Helsingborg stad. Jag fick även en genomgång av hur vårt taggsystem
här på Helsingborgen fungerar, då jag är den enda som har full tillgång över detta. Detta
system har jag även organiserat och sorterat upp för att det ska vara enkelt för min
efterträdare att förstå vilken tagg som tillhör vilken person. Detta underlättar vid eventuella
spärrningar som behöver göras.
Jag har under året som gått arbetat mycket med externa uthyrningar till såväl Helsingborgs
stad som andra företag.
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Vi har även utformat nya rutiner för externa uthyrningar tillsammans med Helsingborgs stad
för att underlätta inför kommande år. Helsingborgenkommittén har även tagit fram en ny
prislista för externa bokningar för att förenkla arbetet vid förfrågningar.
Jag har upprättat ett tydligare samarbete med Lunds Universitet gällande deras återkommande
event Helsingborg Live där jag ordnat så att de använder vår personalstyrka för sina event här
på Helsingborgen. Detta har varit väldigt uppskattat från deras sida.
Lokalbokningar av de olika föreningar i vårt kårhus har även detta upptagit stor del av mitt
arbete. Då även ING och Agora har fastighetsansvariga med egen tillgång till detta
bokningssystem föreslog jag en ändring av HBKs rutiner för dessa bokningar. Tidigare har
det varit fastighetsansvarig för Stampus som ansvarat för alla lokalbokningarna från övriga
föreningar, men nu har vi ändrat det så att även ING och Agora hjälper till med dessa.
Vi i Stampus har även arbetat med att uppdatera delar i vårt kårhus för att göra det trevligare
att vistas i. Jag har assisterat vår ordförande i hans idéer för hur huset kan göras om och bland
annat varit med och planerat för att göra om på innergården och mindre saker inne i huset.
Har varit delaktig i att sköta denna kontakt med staden och externa parter som ska hyras in.
Arbete med att felanmäla diverse saker i våra lokaler har också fortgått då det titt som tätt är
saker som slutar fungerar. Detta arbete tog extra stor del av min tid i början på hösten då jag
precis tillträtt på posten och det var mycket som felade i huset.
Jag har under året uppdaterat vår krishanteringsplan då det är fastighetsansvarig som agerar
skyddsombud inom Stampus styrelse. Krishanteringsplanen skapades av förra årets
fastighetsansvarig där det beskrivs hur och vilka man ska kontakta vid eventuella missöden i
våra lokaler eller runt omkring vår verksamhet. Som fastighetsansvarig har jag även varit
brandskyddsombud och har uppdaterat husets dokument över brandskyddsarbetet. Båda dessa
har jag sett till är aktuella även för detta år och uppdaterat alla som har tillgång till huset på.
Jag har även under verksamhetsåret medverkat på en rad olika möten så som styrelsemöten
varje vecka, Helsingborgsstudentforums-möten en gång i månaden och
Helsingborgenkommiténs-möten varannan vecka.
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Under vårterminen är jag även ordförande för HBK där jag tillsammans med en representant
från varje förening i huset gemensamt arbetat och strukturerat upp rutinerna på
Helsingborgen ytterligare. Genom att sitta med i HBK så har jag arbetat i nära samarbete med
de andra föreningarna där vi exempelvis har gjort omförhandlingar av Helsingborgen-avtalet.
Till exempel så har vi förtydligat rutinerna för användningen av våra parkeringar och sett till
att dessa är med i vårt avtal för huset. Vi har även förtydligat och satt riktlinjer för vilka
parter vi kan hyra ut Helsingborgen till. Detta arbete kommer under vårterminen fortgå och i
maj kommer avtalet återigen att omförhandlas.
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. Mitt överlämningsdokument kommer
därmed vara väldigt utförligt för nästkommande fastighetsansvarig att ha som stöd i sitt
arbete.
2.3.11 Stationschef
Jag Victor Lindroth tillträde som Stationschef på höstmötet 2018 tillsammans med min vice
Stationschef Henrik Qvarford. Vid övertagandet fanns det en aktiv podd. Utmaningen blev
därför att få fler medlemmar att engagera sig. Vi höll snabbt i en kick off för att informera om
vår verksamhet för nya studenter och för att få tillbaka de studenter som tidigare varit aktiva.
Kick offen blev relativt lyckad och efter detta började två poddar till att bli aktiva.
Under senare delen av hösten var det, som tidigare år, dags för musikhjälpen. Vi arbetade i en
projektgrupp som styrdes främst av Stampus ordförande och Vice ordförande. Musikhjälpen
blev en succé för Stampus FM trots tekniska bekymmer som gjorde att det inte var möjligt att
sända live från U2. Med fikaförsäljning på skolan, en torsdagspub och auktioner på tradera
drog Stampus FM in hela 57 348 kronor som oavkortat gick till Musikhjälpen som hade
temat “Alla funkar olika”. Mest av alla studentradiostationer i Sverige.
Vidare har investeringar gjorts för att förbättra utrymmena. Nya växter har köpts in och en ny
kamera för att dokumentera våra event har hyrts som Stampus har rätt att låna, FM har dock
företräde till att använda både växterna och kameran.
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Vid övertagandet fanns som sagt knappt någon podd aktiv, vid skrivande tillfälle finns det
fyra aktiva poddar och fler är på väg. Under hösten började vi försöket med att lämna vår
hemsida och istället kunna lägga upp våra podcasts på en ny plattform.
Efter funderingar och diskussioner beslutade vi oss för Spotify och det är också där poddarna
nu läggs upp. Vid höstmötet för SRS var det två medlemmar som åkte till Örebro och vid
vårens möte i Umeå den 12-14e april kommer två representanter från Stampus FM att
närvara.

3. Verksamhetsplan 2019-2020
Verksamhetsår 2019.07.01- 2020.06.30
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.
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Stampus styrelse består av:
Ordförande - Pavel Drozdov
Vice Ordförande - Anna Hinders
Ekonomiansvarig - Totte Albinsson
Pubmästare - Anna Lorenz
Pubmästare - Marcus Sjökvist
Näringslivsansvarig - Wilma Frennfelt
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Evenemang
Stampus studentförening strävar efter att erbjuda aktiviteter och evenemang som riktar sig till
studerande på Lunds universitet campus och andra högre lärosäten inom Helsingborg. Under
kommande verksamhetsår planeras aktiviteter och evenemang såsom restaurang, brunch, pub,
nattklubb, sittningar, skid- och surfresa, idrottsaktiviteter och större musikarrangemang samt
övriga aktiviteter och externa evenemang med samarbetspartners i och utanför Helsingborg.
En målsättning är att ge de engagerade medlemmarna frihet till att skapa evenemang i syfte
att skapa mångfald bland de aktiviteter som erbjuds. Ett stort fokus detta verksamhetsår
kommer vara att ge tillbaka mer till de medlemmar som finns och tänka nytt kring
utformningen av aktiviteter och evenemang.

Mål under verksamhetsåret
Stampus studentförening strävar efter att verka i en miljö som förmedlar känsla av
samhörighet och gemenskap. Då det finns en trend av allt färre studenter väljer att bli
medlemmar i organisationen kommer den tillträdande styrelsen beakta faktorer som kan
påverka detta val hos studenter. Stampus studentförening är beroende av sina medlemmar,
både på grund av ekonomiska faktorer såväl som i former av engagemang. Under
verksamhetsåret kommer det tas större hänsyn till vad våra medlemmar förväntar sig av ett
medlemskap. Den tillträdande styrelsen vill under året ge incitament till fler som studerar att
bli medlem inom Stampus studentförening för att bli en stark förening som bidrar till en
större gemenskap. Under verksamhetsåret kommer föreningen fortsatt fokusera på att göra
Stampus mer miljövänligt genom enkel och funktionell avfallssortering, en fortsatt minskning
av engångsartiklar och digitala kvitton vid betalningar.
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För en lättare hantering av medlemssystemet har ett samarbete startats med studentkortet där
ett digitalt medlemskort utarbetats, medlemmar kommer i fortsättningen att hitta sitt digitala
kort i studentkortet-appen. Detta har även genererat till en minskad plastkonsumtion jämfört
med de tidigare fysiska korten som erhölls av medlemmarna.

Samarbeten
Stampus har som mål att bevara en god relation med övriga föreningar och kårsektioner
i Helsingborg för att gemensamt driva Helsingborgs studentliv framåt. Under året kommer
det därför ligga fokus på en rad olika projekt tillsammans med de andra studentföreningarna
och kårsektionerna inom Helsingborg. Stampus vill dessutom tillsammans med Helsingborgs
näringsliv skapa nya samarbeten för att skapa extra värde för medlemmarna. Under
verksamhetsåret kommer föreningen arbeta med att bättre kommunicera ut de rabatter som vi
tagit fram med våra samarbetspartners inom Helsingborg. Bland annat kommer en
“Stampusguide” tryckas i pocketformat med syftet att tydliggöra för studenter vad föreningen
har att erbjuda. Goda relationer till näringslivet ska bevaras för att studentföreningen ska
fortsätta växa i Helsingborgs stad samt för att nya möjligheter skall uppenbara sig för våra
medlemmar.

Ekonomi
Under följande verksamhetsår kommer det fastställas ett tydligare ramverk kring hur
ekonomin inom Stampus studentförening skall hanteras. Föreningens ekonomi måste
genomsyra hela styrelsen och i sin tur föreningen för att det skall finnas en gemensam
förståelse för den ekonomiska situationen. Medlemsantalet sjunker och detta innebär i sin tur
att verksamhetsåret 19/20 kommer bli tufft att samordna med ekonomin. Med detta sagt
måste föreningen därmed lägga ett större fokus på att minska slöseri och onödig konsumtion
för att bibehålla en stark ekonomisk grund. Detta skall ske genom mer planerade inköp, att
det existerande eventförrådet i större omfattning används till evenemang och genom att
utnyttja de resurser föreningen redan förfogar över.
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Föreningens arbete bör också ha stort fokus på att knyta och bibehålla kontakt med
samarbetspartners inom näringslivet för att erhålla viktiga sponsorintäkter under evenemang
men även för att erbjuda ett brett rabattutbud till medlemmarna.

4. Behandling av propositioner
Propositioner om stadgeändring av §§ 1:1:2, 1:1:6, 8:5:9, 13:2, 12:2, 12:2:1, 3:1, 7:2, 4:2,
5:4, 7:6, 7:9, 12:1, 2:1:4, 4:8:1, 4:8:2, 4:14, 6:2, 6:5, 4:13, 7:4, 7:12, 7:5, 8:5:2, 8:5:3,
8:5:6, 8:5:7, 8:5:8, 13:1.
Läses andra gången vid höstmötet 2019. För att underlätta Stampus organisatoriska
sammansättning och organisationsmöten föreslås en revidering.
§ 1:1:2 Ändamål
Göra Helsingborg till en attraktiv studentstad genom att verka för att skapa en
samhörighetskänsla bland Campus studenter samt fungera som en samarbetsplattform
gentemot Campus Helsingborg, Helsingborgs kommun och näringsliv.
Ändras till:
§ 1:1:2 Ändamål
Göra Helsingborg till en attraktiv studentstad genom att verka för att skapa en
samhörighetskänsla bland Campus studenter och studenter vid andra högre lärosäten i
Helsingborg.
§ 1:1:6 Förändringar av stadga § 1:1 - § 1:1:6
Denna stadga kan endast ändras av tre (3) på varandra följande organisationsmöten med
minst ett (1) styrelseskifte emellan. Förändringen skall också godkännas av minst två
tredjedelar av Rådgivande församlingen. Dessa skall lämna ett skriftligt godkännande.
Ändras till:
§ 1:1:6 Förändringar av stadga § 1:1 - § 1:1:6
Denna stadga kan endast ändras av tre (3) på varandra följande ordinarie organisationsmöten
med minst ett (1) styrelseskifte emellan.
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Förändringen skall också godkännas av minst 2/3 majoritet av Rådgivande församlingen
inför tredje och sista läsningen. Dessa skall lämna ett skriftligt godkännande.
§ 8:5:9 Förändring av stadga § 8:5 - §8:5:9
Denna stadga kan endast ändras av fyra (4) på varandra följande organisationsmöten med
minst ett (1) kalenderår emellan Förändring skall också godkännas av minst två tredjedelar av
Rådgivande församlingen. Dessa skall då lämna ett skriftligt godkännande.
Ändras till:
§ 8:5:9 Förändring av stadga § 8:5 - §8:5:9
Denna stadga kan endast ändras av tre (3) på varandra följande ordinarie organisationsmöten
med minst ett (1) styrelseskifte emellan. Förändringen skall också godkännas av minst 2/3
majoritet av Rådgivande församlingen inför tredje och sista läsningen. Dessa skall lämna
ett skriftligt godkännande.
§ 13:2 Förändring av stadga § 13:1 och § 13:2
Denna stadga kan endast ändras av fyra (4) på varandra följande organisationsmöten med
minst ett (1) kalenderår i mellan. Förändring skall också godkännas av minst två tredjedelar
av föreningens första femton (15) hedersmedlemmar. Dessa skall lämna ett skriftligt
godkännande.
Ändras till:
§ 13:2 Förändring av stadga § 13:1 och § 13:2
Denna stadga kan endast ändras av tre (3) på varandra följande ordinarie organisationsmöten
med minst ett (1) styrelseskifte emellan. Förändringen skall också godkännas av minst 2/3
majoritet av Rådgivande församlingen inför tredje och sista läsningen. Dessa skall lämna
ett skriftligt godkännande.
§ 12:2 Ändring
Förslag till stadgeändringar inlämnas och behandlas enligt § 4:12. För slutgiltigt bifall fordras
likalydande beslut med minst 2/3 majoritet under två år varandra följande ordinarie
organisationsmöten, med första läsning på ordinarie årsmöte. Om fråga om stadgeändring
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skall tas upp på organisationsmöte skall detta anges speciellt i kallelse tillsammans med
förslaget på ändring. Motioner för ändring skall inkomma lika formulerat skriftligen till
föreningsstyrelsen till varje organisationsmöte för att beslut skall kunna tas om ändring. Vid
ändring av stadgar som berörs i § 1:1:6 och § 8:5:9 skall förslag om stadgeändring inkomma
lika formulerat skriftligen till föreningsstyrelsen till varje organisationsmöte för att beslut
skall kunna tas om ändring.
Ändras till:
§ 12:2 Ändring
Förslag till stadgeändringar inlämnas och behandlas enligt § 4:12 eller genom proposition
från föreningsstyrelsen. Förändring av stadgar kan endast ske med minst 2/3 majoritet
av tre (3) på varandra följande ordinarie organisationsmöten med minst ett (1)
styrelseskifte emellan. Motioner för ändring skall inkomma lika formulerat skriftligen till
föreningsstyrelsen till varje organisationsmöte för att beslut skall kunna tas om ändring.
Det som då stryks är:
Om fråga om stadgeändring skall tas upp på organisationsmöte skall detta anges speciellt i
kallelse tillsammans med förslaget på ändring. Vid ändring av stadgar som berörs i § 1:1:6
och § 8:5:9 skall förslag om stadgeändring inkomma lika formulerat skriftligen till
föreningsstyrelsen till varje organisationsmöte för att beslut skall kunna tas om ändring.
§ 12:2:1 Undantag
Kapitel 8 som berör utskotten har styrelsen rätt att under pågående verksamhetsår förändra
med ett 4/5 majoritetsbeslut på ordinarie styrelsemöte.
Ändras till:

§ 12:2:1 Undantag
Kapitel 8 som berör utskotten har styrelsen rätt att under pågående verksamhetsår förändra
med ett 4/5 majoritetsbeslut på ordinarie styrelsemöte. Detta gäller dock inte Pubmästeriet,
Stampus FM, Helsingborgs studentkör och Rådgivande församling.
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§ 3:1 Organisationsplan
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och 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, ekonomiansvarig och två
pubmästare, gemensamt kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie
ledamöter är kommunikationsansvarig, marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig,
eventansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta viceoch assistentposter. Förutom vice ordförande behöver inte vice- och assistentposterna fyllas
på årsmöte.
§ 7:2 Sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig och
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, ekonomiansvarig och två
pubmästare, gemensamt kallade presidiet, samt fem (5) ordinarie ledamöter. Ordinarie
ledamöter är kommunikationsansvarig, marknadsföringsansvarig, utskottsansvarig,
eventansvarig samt fastighetsansvarig. I övrigt finns utrymme för styrelsen att tillsätta viceoch assistentposter. Förutom vice ordförande behöver inte vice- och assistentposterna fyllas
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på årsmöte.

§ 4:2 Rösträtt
Rösträtt tillkommer föreningens ordinarie medlemmar. Rätt att rösta har dock endast de
ordinarie medlemmar, se § 2:1:1, samt hedersmedlemmar, se § 2:2:1, som vid mötestillfället
finns upptagna i medlemslistan.
Ändras till:
§ 4:2 Rösträtt
Rösträtt tillkommer endast föreningens ordinarie medlemmar se § 2:1:1, samt
hedersmedlemmar, se § 2:2:1, som vid mötestillfället finns upptagna i medlemslistan.
§ 5:4 Mandattid
Revisorernas mandattid är verksamhetsår.
Ändras till:
§ 5:4 Mandattid
Revisorernas mandattid är föreningens verksamhetsår.
§ 7:6 Beslut
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Alla frågor som rör utskänkning skall behandlas
av Pubmästeriet. Pubmästaren har vetorätt i dessa frågor.
Ändras till:
§ 7:6 Beslut
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Alla frågor som rör restaurang- och
barverksamheten skall behandlas i samråd med Pubmästeriet. Pubmästarna har vetorätt
i dessa frågor.
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§ 7:9 Kallelse
Kallelse till styrelsesammanträde, samt föredragningslista skall senast tre (3) läsdagar före
sammanträdet tillställas styrelsens ledamöter och de ständigt adjungerade enligt § 7:8.
Ändras till:

§ 7:9 Kallelse
Kallelse till styrelsesammanträde, samt föredragningslista skall senast tre (3) läsdagar före
sammanträdet tillställas styrelsens ledamöter och, om de så begär, de ständigt adjungerade
enligt § 7:8.
§ 12:1 Tolkning
Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt till dess att årsmötet har beslutat om saken.
Tolkningsärenden inlämnas till organisationsmöte enligt förfarande för motion se § 4:12 och
för att upphäva styrelsens tolkning krävs ett beslut med 2/3 majoritet på organisationsmöte.
Ändras till:
§ 12:1 Tolkning
Vid tolkning av stadgarna gäller styrelsens åsikt till dess att ordinarie organisationsmöte
har beslutat om saken. Tolkningsärenden inlämnas till organisationsmöte enligt förfarande för
motion se § 4:12 och för att upphäva styrelsens tolkning krävs ett beslut med 2/3 majoritet på
organisationsmöte
§ 2:1:4 Avgift
Avgiften betalas per läsår och erläggs när man blir medlem. Från och med januari årligen så
går det bra att erlägga två tredjedelar av medlemsavgiften för att bli medlem för resterande
delen av läsåret. Förslag på ändring av avgift kan endast föreslås av föreningsstyrelsen men
fastslås av årsmöte.
Ändras till:

Stampus studentförening
Org.nr: 843003-3418
§ 2:1:4 Avgift
Avgiften betalas per läsår och erläggs när man blir medlem. För medlemskap som gäller
endast en termin så går det bra att erlägga 2/3 av avgiften för att bli medlem. Förslag på
ändring av avgift kan endast föreslås av föreningsstyrelsen men fastslås av årsmöte.
§ 4:8:1 Årsmöte
På årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Upprättande av röstlängd
Beslut om adjungeringar
Godkännande av dagordningen
Fastställande av medlemsavgiften
Redovisning av verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår
Val av styrelse enligt § 7:2
Val av ansvariga för Stampus FM
Stationschef
Vice stationschef
Val av revisorer
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Behandlingar av motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande
Ändras till:
§ 4:8:1 Årsmöte
På årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Upprättande av röstlängd
Beslut om adjungeringar
Godkännande av dagordningen
Fastställande av medlemsavgiften
Redovisning av verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår
Val av styrelse enligt § 7:2
Val av Stationschef
Val av revisorer
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Behandling av motioner
Behandling av propositioner
Övriga frågor
Mötets avslutande
§ 4:8:2 Höstmöte
På höstmöte skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Upprättande av röstlängd
Beslut om adjungeringar
Fastställande av dagordningen
Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår
Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
Fastställande av verksamhetsårets budget
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
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Behandling av motioner
Val av valberedning
Övriga Frågor
Mötets avslutande
Ändras till:
§ 4:8:2 Höstmöte
På höstmöte skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Upprättande av röstlängd
Beslut om adjungeringar
Fastställande av dagordningen
Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår
Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
Fastställande av verksamhetsårets budget
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
Behandling av motioner
Behandling av propositioner
Val av valberedning
Övriga Frågor
Mötets avslutande
Ny paragraf som läggs till
§ 4:14 Upptagande av Proposition
Proposition avges av styrelsen. Propositionen behandlas av organisationsmötet endast i
sin helhet så som de ser ut när handlingarna offentliggörs enligt § 4:11.
§ 6:2 Sammansättning
Valberedningen består av två till fyra personer, varav en väljs såsom ordförande för
valberedningen. Person som sitter i valberedning får inte samtidigt sitta med i presidiet i
föreningsstyrelsen. Majoriteten får ej vara medlemmar i samma kår. Valberedningens
ordförande måste uppfylla krav enligt § 7:3.
Ändras till:
§ 6:2 Sammansättning
Valberedningen består av två till fyra personer, varav en väljs såsom ordförande för
valberedningen. Person som sitter i valberedning får inte samtidigt sitta med i
föreningsstyrelsen. 3/4 av valberedningen får ej vara medlemmar i samma kår.
Valberedningens ordförande måste uppfylla krav enligt § 7:3.
§ 6:5 Skyldigheter
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
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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.
Ändras till:
§ 6:5 Skyldigheter
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.
§ 4:13 Kandidatur
Kandidatur skall ha inkommit skriftligt senast åtta (8) läsdagar innan organisationsmöte. Sent
inkomna kandidaturer beaktas endast för eventuella fyllnadsval.
Ändras till:
§ 4:13 Kandidatur
Kandidatur skall ha inkommit skriftligt senast tio (10) läsdagar innan organisationsmöte. Sent
inkomna kandidaturer beaktas endast för eventuella fyllnadsval.
§ 7:4 Mandattid
För föreningsstyrelsen är mandattiden läsår, dvs 1 september – 31 augusti.
Ändras till:
§ 7:4 Mandattid
För föreningsstyrelsen är mandattiden föreningens verksamhetsår, dvs 1 juli - 30 juni
§ 7:12 Solidaritet
Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut som fattats av Stampus styrelse är
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solidariskt ansvarig, om denne inte reserverat sig i protokollet inom tjugofyra (24) timmar
från mötets avslutande.
Ändras till:
§ 7:12 Solidaritet
Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut som fattats av Stampus styrelse är
solidariskt ansvarig, om denne inte reserverat sig i protokollet inom tre (3) dygn från mötets
avslutande.
§ 7:5 Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande, en gång i veckan, dock ej
under ferietid, samt i övrigt då föreningens revisorer eller någon annan i styrelsen så kräver.
Ändras till:
§ 7:5 Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande samt i övrigt då föreningens
revisorer eller någon annan i styrelsen så kräver. Sammanträde ska ske minst fem (5)
gånger per termin. Styrelsen rekommenderas att hålla planeringsmöte en gång i
veckan.

§ 8:5:2 Definition
De första femton (15) utsedda hedersmedlemmarna utgör Stampus Rådgivande församling.
Rådgivande församlingen som utskott berörs inte av § 8:2 gällande skyldigheter då det inte är
meningen att de ska vara ett aktivt utskott.
Ändras till:
§ 8:5:2 Sammansättning
Rådgivande församlingen består av nio (9) hedersmedlemmar, varav en väljs som
ordförande för Rådgivande församlingen. Utskottsordförande nomineras av sittande
styrelse och röstas in på ordinarie organisationsmöte. Utskottsordförande agerar som
första kontaktperson mot styrelsen samt kallar Rådgivande församlingen och Stampus
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ordförande till utskottsmöten Rådgivande församling som utskott berörs inte av § 8:2
gällande skyldigheter då det inte är meningen att de ska vara ett aktivt utskott.
§ 8:5:3 Inträde
Utses av styrelsen. Endast hedersmedlemmar kan bli medlemmar i Rådgivande församlingen.

Ändras till:
§ 8:5:3 Inträde
Utses av presidiet och väljs in på styrelsemöte, vid fyllnadsbehov. Endast
hedersmedlemmar kan bli medlemmar i Rådgivande församlingen.
§ 8:5:5 Register
Det åligger Stampus styrelse att hålla ett aktivt register över Rådgivande församlingen.
Ändras till:
§ 8:5:5 Register
Det åligger Stampus styrelse att hålla ett aktivt register över Rådgivande församlingen. Dock
uppmanas Rådgivande församlingen att tillhandahålla ändringar av väsentlig
information.
§ 8:5:6 Korrespondens
När korrespondens ska skickas så skall aktuella adresser hämtas från folkbokföringsregistret
om man får post i retur. I ärenden där Rådgivande församling har en avgörande roll såsom
upplösning och ändring av vissa stadgar så skall samtliga medlemmar av Rådgivande
församlingen kontaktas.
Stryks helt då kontakt inte längre ska ske genom korrespondens:
§ 8:5:6 Korrespondens
När korrespondens ska skickas så skall aktuella adresser hämtas från
folkbokföringsregistret om man får post i retur. I ärenden där Rådgivande församling
har en avgörande roll såsom upplösning och ändring av vissa stadgar så skall samtliga
medlemmar av Rådgivande församlingen kontaktas.
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§ 8:5:7 Uteslutning
Medlemmar kan uteslutas ur Rådgivande församling enligt definitionen för uteslutning av
medlem. Dock skall minst sju (7) medlemmar av Rådgivande församlingen godkänna
uteslutningen innan beslutet verkställs. Om en konflikt föreligger så är det Rådgivande
församlingens beslut som gäller.
Ändras till:
§ 8:5:7 Uteslutning
Medlemmar kan uteslutas ur Rådgivande församling om föreningsstyrelsen anser det
nödvändigt. Beslut fattas och verkställs på organisationsmöte enligt § 4:4.
§ 8:5:8 Medlemskort
Ett hedersmedlemskort med tillägget Rådgivande församling skall tilldelas Rådgivande
församlingens medlemmar.
Styrks då rådgivande församling inte behöver ett speciellt medlemskort

§ 8:5:8 Medlemskort
Ett hedersmedlemskort med tillägget Rådgivande församling skall tilldelas Rådgivande
församlingens medlemmar.
§ 13:1 Upplösning
Föreningen kan bara upplösas på organisationsmöte med 9/10 majoritet, med minst 75% av
de ordinarie medlemmarna närvarande. I händelse av upplösning skall de femton (15) första
hedersmedlemmarna (som innefattar föreningens grundare med flera) kontaktas. Tillgångarna
skall förvaltas av en stiftelse som skall stiftas av de femton (15) första hedersmedlemmarna
som är intresserade. Dessa skall ges i uppdrag att skapa en stiftelse som kan förvalta
tillgångarna till förmån för studentföreningar vid Campus Helsingborg med frivillig
medlemsantagning. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja ett öppet och demokratiskt
studentliv i Helsingborg.
Ändras till:
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§ 13:1 Upplösning
Föreningen kan bara upplösas på organisationsmöte med 9/10 majoritet, med minst 75% av
de ordinarie medlemmarna närvarande. I händelse av upplösning skall Rådgivande
församling kontaktas. Tillgångarna skall förvaltas av en stiftelse som skall stiftas av de
medlemmar i Rådgivande församling som är intresserade. Dessa skall ges i uppdrag att
skapa en stiftelse som kan förvalta tillgångarna till förmån för studentföreningar vid Campus
Helsingborg med frivillig medlemsantagning. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja ett
öppet och demokratiskt studentliv i Helsingborg.

5. Nominerade till valberedning
Valberedningsordförande:Vakant
Övriga medlemmar: Vakanta
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