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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 Wilma 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 12 mars. 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. 
Mötesordförande frågar om korrekt upprättande av röstlängd. Mötesordförande 
frågar om röstlängden kan fastställas så som den är. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa röstlängden.  
 
7. Beslut om adjungeringar 
Inga adjungeringar finnes. 
 
8. Godkännande av dagordningen 
Mötesordförande går igenom allmänna regler för mötet. Mötesordförande frågar om 
godkännande av dagordning.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna dagordningen 
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9. Redovisning av verksamhetsberättelse 

a. Övergripande verksamhetsberättelse 
- Avstampet anordnades för första gången på pixlapiren den 30:e augusti 2019 och det var en 
stor succé. 
- En “Stampusguide” trycktes i pocketformat med syftet att tydliggöra för studenter vad 
föreningen har att erbjuda. 
- Nya koncept för vår restaurang- och pubverksamhet där klubbarna som tidigare infann sig 
sporadiskt och ofta har begränsats till sista fredagen varje månad. Detta har inneburit både 
mindre fokus på alkohol inom föreningen och att fler medlemmar har blivit inkluderade i 
aktiviteter. 
- Ett brunchutskott har återigen blivit aktivt där fokus har legat på gemenskap och nätverk samt 
för att skapa ett större utbud med aktiviteter för våra medlemmar.  
- Organisationens medlemskort har övergått till digital form där vi samarbetar med STUK, en 
app där medlemskortet alltid finns till hands.  
- Drygt 200.000kr har investerats för att rusta upp verksamhetslokalen till ett attraktivt ställe att 
hänga på. Investeringen omfattar bland annat ombyggnation av garderob, inköp av diskmaskin 
till bar, inköp av möbler och reparationer i verksamhetslokalen. 
-En trygghetskväll anordnades i samarbete med Helsingborgsstad, Helsingborgshem, Polisen och 
de andra föreningarna inom Helsingborgs studentliv. Detta uppskattades bland de medlemmar 
som deltog under kvällen.  
- Externa evenemang har genomförts med samarbetspartners som The Vault Hotel, 
Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. 
- Planerna inför ombyggnationen av innergården har fortskridit där en landskapsarkitekt har varit 
med och utformat en plan för hur innergården skall se ut.  
- Samtliga tillsynstillfällen har blivit godkända. 
- På grund av den situation som infunnit sig med Covid-19 under det senaste halvåret har fokus 
legat på internt arbete såsom grovsophämtning, reparation av utrustning och utveckling av 
verksamhetens riktlinjer och guidelines. 
 
Mötet föreslås att fastställa verksamhetsberättelse  
 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelse från föregående 
verksamhetsår.  
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10. Ekonomisk redovisning för  innevarande verksamhetsår.  
Totte Albinsson går igenom det ekonomiska verksamhetsåret 
- Hösten 2019, Ca. 200 medlemmar mindre än förra året 
- Våren 2020, Från mitten av mars upphörde alla evenemang på grund av pandemin covid 19.  
- Året som helhet, Kommer i helhet ligga på plus minus noll.  
 
Mötet föreslås anse redovisningen som föredragen. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för innevarande 
verksamhetsår. 

 
11. Fastställande av medlemsavgiften. 
Mötet föreslås att godkänna den aktuella medlemsavgiften på 300 kr. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna fastställande av medlemsavgiften.  

 
12. Behandling av motioner. 
Motion angående §8:5:5 missades under höstmötet och styrelsen yrkar där med att se denna som 
läst för andra gången på höstmötet för att kunna läsa den för tredje och sista gången på årsmötet. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att se den läst som tredje gången och därmed genomgången.  

 
 

13. Behandling av propositioner. 
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14. Val av styrelse enligt § 7:2 

a. Ordförande 
Valberedningen nominerar My Johansson  
My Johansson presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna My Johansson som ordförande.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna My Johansson som ordförande. 
 

b. Vice ordförande 
Valberedningen nominerar Ida Alfonsi 
Ida Alfonsi presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna Ida Alfonsi som vice ordförande.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Ida Alfonsi som vice ordförande. 
 

c. Ekonomiansvarig 
Valberedningen nominerar Josefine Johansson  
Josefine Johansson presenterar sig själv  
 
Mötet föreslås att godkänna Josefine Johansson som ekonomiansvarig.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Josefine Johansson som ekonomiansvarig. 
 
 

d. Pubmästare(2st) 
Valberedningen nominerar Adrian Olbers och Victor Eriksson 
Adrian Olbers och Victor Eriksson presenterar sig själva 
 
Mötet föreslås att godkänna Adrian Olbers och Victor Eriksson som pubmästare.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Adrian Olbers och Victor Eriksson som 
pubmästare.  
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e. Marknadsföringsansvarig 
Valberedningen nominerar Amanda Bjerva 
Amanda Bjerva presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna Amanda Bjerva som marknadsföringsansvarig. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Amanda Bjerva som marknadsföringsansvarig.  
 

f. Näringslivsansvarig 
Valberedningen nominerar Namwan Chansaeng 
Namwan Chansaeng presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna Namwan Chansaeng som näringslivsansvarig.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Namwan Chansaeng som näringslivsansvarig.  
 

g. Utskottsansvarig 
Valberedningen nominerar Wilma Johansson 
Wilma Johansson presenterar sig själv  
 
Mötet föreslås att godkänna Wilma Johansson som utskottsansvarig.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Wilma Johansson som utskottsansvarig.  
 

h. Fastighetsansvarig 
Valberedningen nominerar Viktoria Frostadottir 
Viktoria Frostadottir presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna Viktoria Frostadottir som fastighetsansvarig. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Viktoria Frostadottir som fastighetsansvarig.  
 

i. IT-ansvarig  
Valberedningen nominerar Oscar Blixt 
Oscar Blixt presenterar sig själv 
 
Mötet föreslås att godkänna Oscar Blixt som IT-ansvarig. 
  
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Oscar Blixt som IT-ansvarig. 
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15. Val av ansvariga för Stampus  FM 

a. Stationschef 
Valberedningen nominerar Luisa Peplow som stationschef.  
Luisa Peplow presenterar sig själv.  
 
Mötet föreslås att välja in Luisa Peplow som stationschef.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Luisa Peplow som stationschef 
 
16. Val av revisorer 
 
Mötet föreslås att godkänna Totte Albinsson och Pavel Drozdov som revisorer för 
verksamhetsåret 20/21.  

 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Totte Albinsson och Pavel Drozdov som revisorer 
för verksamhetsåret 20/21. 
 
17. Val av hedersmedlem  
 
Pavel förklarar varför styrelsen har valt att nominera Anton Mathisson som hedersmedlem. 
 
Mötet föreslås att godkänna Anton Mathisson som hedersmedlem.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna Anton Mathisson som hedersmedlem.  
 
18.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

19.  Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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7. Jonatan Jensen 
8. Marcus Sjökvist 
9. Anna Lorenz 
10. Märtha Sandin Värn  
11. My johansson 
12. Felicia Thiers 
13. Wilma Johansson 
14. Linnea Önersand 
15. Mikaela Johansson 
16. Victor Eriksson 
17. Robin Nilsson 
18. Victor Lindroth  
19. Daniel Nilsson 
20. Anton Mathisson 
21. Philip Ulezalka Nilsson 
22. Nam Chansaeng 
23. Ida Granrot 
24. Maja Södergard 
25. Agnes Lekenhed 

26. Anton Domby 
27. Gustav Ohlen 
28. Hampus Sjöblom 
29. Niklas Olsson 
30. Adrian Olbers 
31. Oscar Blixt 
32. Josefine Johansson 
33. Andrea Johansson 
34. Flilip Lorenz 
35. emma Angbrant 
36. Luisa Peplow 
37. Amanda Bjerva 
38. May Demangeot 
39. Victor By 
40. Sofia Wendelholm 
41. Viktoria Frostadottir 
42. Emma Olsson 
43. Tobias Ruberg 
44. Karin Forslund 
45. Elias Dyverbark 
46. Alexander Andersson 
47. Elina Maywod 
48. Megi Kretzi 
49. Ida Alfonsi  
50. Jonatan Erlös 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2020   

Hej kära medlemmar!  
Denna vårtermin kommer bli helt magisk med massor av evenemang och roligheter! Som många 
redan vet är årsmötet en happening där bland annat den nya styrelsen skall röstas in. Det känns 
betungande att skriva denna kallelse samtidigt som jag är väldigt stolt över att få lämna över 
stafettpinnen efter det arbetet vi har genomfört under verksamhetsåren 19/20. Detta år kommer 
mötet hållas den 16:e april och som vanligt behandlar vi under mötet det gångna 
verksamhetsåret och inröstning av nya styrelsekandidater. Det är därför väldigt viktigt att du gör 
din plikt som medlem och närvarar på mötet för att rätt kandidater skall röstas in till 
nästkommande verksamhetsår! 
 
Information om ansökan till styrelsen och de olika posterna kommer publiceras fortlöpande på 
bland annat Facebook och Instagram. För att göra en ansökan, skicka en kort beskrivning av dig 
själv och varför du söker till posten/posterna till valberedning@stampus.se. Observera att sista 
ansökningsdag är den 2:e april klockan 23:59. Vi kommer även behandla inkomna motioner och 
ge er medlemmar möjligheten att påverka Stampus verksamhet. Motioner ska vara mailade till 
info@stampus.se senast 20 läsdagar före årsmötet, det vill säga fredagen den 20:e mars. 
 
Oavsett om du har kandiderat till en post, skickat in motion eller vill veta mer om 
verksamhetsåret och ta del av propositioner är du hjärtligt välkommen till årsmötet på 
Helsingborgen den 16:e april. Du behöver visa upp ditt medlemskap och legitimation för att få 
vara med och rösta. Vi bjuder självklart på något att äta och baren står också öppen för 
förfriskningar! 
 
Varmt välkomna! 
Härmed kallas Stampus Studentförenings medlemmar till möte: 
Den 16:e april 2020, klockan 19:00.   
 
Plats: Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 45 Helsingborg  
  
Motioner till mötet anmäles senast den 20:e mars 2020 
  
I tjänsten, dag som ovan på Helsingborgen   
Pavel Drozdov 
Ordförande  
Stampus 
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1. Föredragningslista (med innehåll enligt § 4:8:1) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av 2 justerare tillika rösträknare 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande 

6. Upprättande av röstlängd 

7. Beslut om adjungeringar 

8. Godkännande av dagordningen 

9. Redovisning av verksamhetsberättelse 

a. Övergripande verksamhetsberättelse 

10. Ekonomisk redovisning för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av medlemsavgiften 

12. Behandling av motioner 

13. Behandling av propositioner  

14. Val av styrelse enligt § 7:2 

a. Ordförande 

b. Vice ordförande 

c. Ekonomiansvarig 

d. Pubmästare (2 st) 

e. Marknadsföringsansvarig 

f. Näringslivsansvarig 

g. Utskottsansvarig 

h. Fastighetsansvarig 

i. IT-ansvarig 

15. Val av ansvariga för StampusFM 

a. Stationschef 

b. Vice stationschef 

16. Val av revisorer 

17. Val av hedersmedlem 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse 

Avseende verksamhetsåret 1/7-2019 till 30/6-2020 (enligt §11:2). 

2.1 Styrelsen 

Styrelsen har bestått av (t.o.m. 31/8-2020): 

Ordförande – Pavel Drozdov 

Vice ordförande – Anna Hinders 

Ekonomiansvarig – Totte Albinsson 

Pubmästare – Anna Lorenz och Marcus Sjökvist 

IT-ansvarig – Tim Solvang 

Näringslivsansvarig – Wilma Frennfelt 

Marknadsföringsansvarig – Ebba Karlsson 

Utskottsansvarig – Märtha Sandin Värn 

Fastighetsansvarig – Jonatan Jensen  

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

Stationschef –  Adrian Winborg 

 

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. 31/8-2020): 

Pubmästarassistent – Adrian Olbers 

Pubmästarassistent – Emma Olsson 

Pubmästarassistent – Lisa Heim (t.o.m 31/12-2019) 

Pubmästarassistent – Victor By 

Vice stationschef – Victor Lindroth  

Valberedningen består av (t.o.m. höstmötet 2020): 

Anton Mathisson (Ordförande) 

Philip Nilsson 

Victor Lindroth 
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Revisorer (t.o.m. 31/8-2020): 

Anton Mathisson 

Josefine Wennerholm  

2.3 Verksamhetsberättelse 

2.3.1 Huvudsakliga händelser under året 

 

- Avstampet anordnades för första gången på pixlapiren den 30:e augusti 2019 och det var en stor 

succé. 

 

- En “Stampusguide” trycktes i pocketformat med syftet att tydliggöra för studenter vad föreningen 

har att erbjuda. 

 

- Nya koncept för vår restaurang- och pubverksamhet där klubbarna som tidigare infann sig 

sporadiskt och ofta har begränsats till sista fredagen varje månad. Detta har inneburit både mindre 

fokus på alkohol inom föreningen och att fler medlemmar har blivit inkluderade i aktiviteter. 

 

- Ett brunchutskott har återigen blivit aktivt där fokus har legat på gemenskap och nätverk samt för 

att skapa ett större utbud med aktiviteter för våra medlemmar.  

 

- Organisationens medlemskort har övergått till digital form där vi samarbetar med STUK, en app där 

medlemskortet alltid finns till hands.  

 

- En informationskväll arrangerades i inledningen höstterminen där samtliga utskott och Stampus 

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

 

- En ny verksamhetsplan har utformats.  

 

- Drygt 200.000kr har investerats för att rusta upp verksamhetslokalen till ett attraktivt ställe att 

hänga på. Investeringen omfattar bland annat ombyggnation av garderob, inköp av diskmaskin till 

bar, inköp av möbler och reparationer i verksamhetslokalen. 

 

- En ny likabehandlingspolicy har uppdagats.  
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-Fokus på att göra Stampus mer miljövänligt genom enkel och funktionell avfallssortering har köpts 

in samt en fortsatt minskning av engångsartiklar och endast digitala kvitton vid betalningar.  

 

-En trygghetskväll anordnades i samarbete med Helsingborgsstad, Helsingborgshem, Polisen och de 

andra föreningarna inom Helsingborgs studentliv. Detta uppskattades bland de medlemmar som 

deltog under kvällen.  

 

- Externa evenemang har genomförts med samarbetspartners som The Vault Hotel, Helsingborgs 

stad och Campus Helsingborg. 

 

- Planerna inför ombyggnationen av innergården har fortskridit där en landskapsarkitekt har varit 

med och utformat en plan för hur innergården skall se ut.  

 

- Halvtidssamtal genomfördes med styrelsen för att stärka, effektivisera samt klargöra arbetet inom 

respektive post.  

 

- Nytt förbrukningsmaterial och merchendise har beställts in, detta omfattar bland annat beachflags, 

roll-ups, mäss-bord, kaffemuggar, tygkassar och kortlekar som även kan användas för framtida 

verksamhetsår.  

 

- Samtliga tillsynstillfällen har blivit godkända. 

 

- Ordningsvakter har varit närvarande vid större evenemang.  

 

- Tätare samarbete med Agora, ett evenemang kallat Stampus “hjärta” Agora, Agoras internationella 

utskott hade hand om restaurangen och Stampus tog hand om baren, tillsammans under kvällen 

hjälptes vi åt.  

 

- På grund av den situation som infunnit sig med Covid-19 under det senaste halvåret har fokus legat                  

på internt arbete såsom grovsopehämtning, reparation av utrustning och utveckling av           

verksametens riktlinjer och guidelines.  
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2.3.2 Ordförande 

Under mitt år som ordförande har utmaningarna varit många och trots att förgående styrelse gav oss                

goda förutsättningar till att utveckla Stampus långsiktigt har vi stött på hinder på vägen. Först och                

främst har vi under det andra halvåret drabbats av en situation som för oss inneburit att vi har varit                   

tvungna att ställa in flertalet evenemang som legat under planering i ett antal månader. Detta i sin                 

tur har inneburit att vi inte längre har kunnat säkra intäkter på det sätt vi har gjort under resterande                   

tid som styrelse. Jag upplever dock att engagemanget inom organisationen har ökat vilket är väldigt               

positivt. Medlemmarna tar fler initiativ och talar om vad de vill ha, dessutom har vi tillsammans med                 

valberedningen i princip fyllt 10/11 styrelseposter inför kommande verksamhetsår och det kan bara             

sammanfattas som att medlemmarnas röst blir starkare och starkare. Det finns dock fortfarande en              

nedåtgående trend som visar på att färre studenter söker sig till att bli medlemmar i vår organisation                 

vilket är förödande först och främst för vår funktion som ideell organisation men också i termer av                 

ekonomiska aspekter vilket sätter ett krav på ett mer omfattande samarbete med näringslivet runt              

omkring oss. Med detta sagt vill jag rikta ett stort tack till resterande styrelse som funnits med under                  

mitt verksamhetsår och min uppfattning är att samtliga styrelseposter har kompletterat varandra            

med råge. Min upplevelse är att detta verksamhetsår kommer vara den vändning som denna              

organisation behöver. Specifika saker som jag tycker vi har utvecklat med framgång är bland annat               

utformningen av vår marknadsföring, införandet av nya riktlinjer inom vår verksamhet och            

skapandet av en identitet som möjliggör framtida traditioner.  

 

Då resterande poster i styrelsen har varit tillsatta av eminenta personer har således arbetet              

genomförts självständigt och jag har varit präglad av den klassiska rollen som spindeln i nätet. Under                

verksamhetsåret har både jag och vice ordförande haft tät kontakt med varandra, det har varit en                

stor fördel att kunna avlasta varandra i vårt arbete. Detta i sin tur har gjort att vi förstått varandras                   

arbete i högre grad vilket har effektiviserat styrelsemöten och andra funktioner inom            

organisationen. När jag tillträdde som ordförande var endast 6/11 styrelseposter tillsatta vilket i             

förstahand satte ett krav på mig i att slutföra arbetet med att skapa en fullbordad styrelse. Vi                 

påbörjade året med det som kallas för Avstampet och eftersom vi ville sätta en prägel på vårt år blev                   

mycket förändrat. Under samma period hade vi också ett tätt samarbete med agoras novischveckor,              

introduction week och ingenjörernas nollning för att profilera oss som Helsingborgs främsta            

studentförening. På grund av detta och begränsade tillgångar valde vi att hålla Avstampet på              

Pixlapiren, kontakterna med näringslivet och Helsingborgs stad blev därmed påtagliga där jag också             

hade en stor roll i att säkra att evenemanget var genomförbart rent ekonomiskt. Sommaren 2019 var                

också något turbulent där jag hamnade i livliga diskussioner med olika förvaltningar inom             
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Helsingborgs stad som argumenterade för om Avstampet var genomförbart eller inte. Men vilken             

dunderstart vi fick, Avstampet satte verkligen tonen för hur resten av vårt verksamhetsår skulle te               

sig. En sådan start med ett besökarantal som översteg våra förväntningar gav energi för att klara av                 

det tunga arbetet som måste genomföras i början av varje verksamhetsår. Detta arbete består bland               

annat av möten med bank för att bli firmatecknare och aktivera bankkort, bli familjär med               

organisationens stadga, upprätta mallar för styrelsemöten och dagordningar och ordna utbildningar i            

ansvarsfull alkoholhantering för styrelsemedlemmarna som omfattas av presidiet.  

 

Jag kan sammanfatta min roll som kommunikationslänken mellan organisationen och externa 

samarbetspartners. Min styrelsetid har varit präglad av möten, mail, ledarskapsmöten och en 

intensiv kontakt med Helsingborgs stad och andra myndigheter såsom tillståndsenheten och polisen. 

Jag har ständigt arbetat utifrån att möjliggöra utveckling inom organisationen och jag anser att 

styrelsen under vårt verksamhetsår inte heller har varit rädda för att smutsa ner händerna och ta tag 

i saker som skjutits upp. 

2.3.3 Vice ordförande 

Mitt verksamhetsår startades igång genom att planera inför vår årliga festival Avstampet, ett 

spännande evenemang som krävde omfattande kontakt med externa samarbetsparters. Detta var 

första gången vår styrelse skulle anordna ett större evenemang, något vi hade planerat för i lång tid 

och resultatet talade tydligt för vår arbetsinsats. Tidigt under verksamhetsåret försökte jag och 

ordförande att fylla posterna då vi hade många vakanta platser. När detta var avklarat planerade jag 

och ordförande att hitta ett smidigt sätt att arbeta tillsammans, då största delen av mitt arbete 

består av att hjälpa och avlasta ordförandens arbete. Därmed med kan jag ta över vissa 

arbetsuppgifter och således öka hans handlingsutrymme på andra fronter. Just därför är mitt arbete 

i hög grad administrativt då jag fört protokoll på alla styrelsemöten- och organisationsmöten men jag 

fungerar väldigt mycket som en praktiskt person vilket gör att jag inte är rädd för att ta tag i saker. 

Andra uppgifter jag har tagit hand om är bland annat Stampus infomail som finns till för medlemmar, 

externa parter och övriga som behöver komma i kontakt med oss. Jag har även utformat ett schema 

för vilka som skall närvara på U2 och ansvara för fika till styrelsemötet. Dessutom har jag haft 

kontakten mellan föreningen och Campus, där fokus har varit att vi ska vara enkla att få kontakt 

med. Möten är också en stor del av denna post vilket har varit otroligt givande och utvecklande, 

detta innefattar allt ifrån våra egna styrelsemöten eller exempelvis externa möten med potentiella 

samarbetspartners. Sammanfattningsvis har jag haft övergripande ansvar tillsammans med 
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ordförande att styrelsens arbete går framåt och att arbetsuppgifterna fullgörs. För att skapa dig en 

bild vill jag förklara min känsla över verksamhetsåret; spindeln i nätet! 

Ett stort fokus vi hade i början var att öka antalet medlemmar, något som var utmanande och 

krävande då den generella trenden har varit att medlemsantalet minskade. Där har vi fokuserat på 

att framstå som en attraktiv studentförening som alla är välkomna till. Under verksamhetsåret har 

jag varit delaktig i diskussioner och alltid försöka komma fram med ideer för Stampus bästa. Ett av 

evenmangen som jag är stolt över är bland annat trygghetskvällen som vi anordnade tillsammans 

med Helsingborgshem, Helsingborgsstad, Polisen och de andra studentföreningarna i Helsingborg. 

Denna kväll visade på engagemang och uppskattning bland våra medlemmar.  

Efter vi fick investeringspengar planerades det ett stort inköp av material och möbler för att rusta 

upp verksamhetslokalen. Där ansvarade jag för orderbeställning, returhantering och hur 

möblemanget skulle vara i lokalen. Detta var något som verkligen behövdes för att få en mer familjär 

och trevlig stämning i verksamhetslokalen. Utöver det har jag ansvarat för att köpa in 

förbrukningsmaterial och merchendise till Stampus. Bland annat en take away kaffekopp, tygkasse 

och kortlekar, dessa produkter har självklart Stampus loggan på sig. Jag tror på att dessa produkter 

kommer kunna användas mer på U2 och en aspekt som tydliggör Stampus uppskattning för 

medlemmarna.  

Något som har påverkat vårt styrelsearbete på senaste tiden har varit covid-19 vilket har utmanat 

oss på helt andra plan. Här har vi alltid försökt hålla flaggan i topp och därmed har vi arbetet till en 

stor del med de interna arbetet. Stort tack till styrelsen och vårt fantastiska Stampus.  

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 de två föregående årens budgetar men med 

tanke på förändringar i verksamheten och fortsatt sjunkande medlemsantal har lett till att en del 

poster i budgeten disponerats annorlunda, jämfört med tidigare år. Årets styrelse har också tagit 

över stafettpinnen från tidigare år och har varit överens om att fortsätta försöka hålla nere onödiga 

kostnader i verksamheten för en fortsatt hållbar och stadig ekonomi.  

Rekommendationen från föregående ekonomiansvarig om att byta bokföringsprogram togs på allvar 

vilket resulterade i, att vi i början av verksamhetsåret bytte från Visma Administration 500 till Visma 

eEkonomi. Detta skifte ligger som grund till att ekonomiansvarigposten idag är en MYCKET mindre 
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tidskrävande och en roligare post. Trots att jag inte hade några tidigare erfarenheter av vare sig 

Visma eller bokföring, var det relativt enkelt att växa in i rollen som ekonomiansvarig. Detta tack 

vare Visma eEkonomis enkelhet, där mycket sköter sig själv, samt en hjälpsam företrädare och den 

fantastiska plattformen Youtube.  

Verksamhetsåret har för mig som ekonomiansvarig flutit på bra, och vi har sett både toppar och 

dalar. Vi rivstartade året med ett historiskt och väldigt lyckat Avstamp, där vi med stor hjälp av 

sponsorer kunde generera ett bättre resultat än tidigare år. Vi har även under årets gång haft 

generös stöttning från Helsingborgsstad till att rusta upp Helsingborgen med ny garderob, nytt ljud, 

nya möbler etc, vilket varit tacksamt för vår egen kassa.  

Under höstmötet sa jag att vi skulle göra stora besparingar genom att förhandla om de värdelösa 

bredbandsavtal vi varit bundna till, vilket har visat sig vara en svårare nöt att knäcka än vad vi först 

trott. Det avtalet ska vara omförhandlat och åtgärdat till kommande styrelses verksamhetsår. Vidare 

har vi, liksom många andra verksamheter, påverkats av den rådande Covid-19 pandemin. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner har lett till att föreningen behövt ställa in flertalet 

torsdagsrestauranger och fredagsklubbar på en obestämdtid framöver men också Stampus & 

Campus efterlängtade 20 års-jubileumsfest har behövt ställas in, vilket såklart påverkar vår ekonomi. 

Under våren köpte vi även in Stampus-merch och i samarbete med Hbg Bryggeri, vår egen 

jubileumsöl som vi hade hoppats på att visa upp mer av under våren men som omständigheterna 

inte tillåter. Detta är för oss bundet kapital, men ger förhoppningsvis kommande styrelse en 

flygande start!  

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet och trots ett oväntat avslut på verksamhetsåret så är jag 

nöjd med hur vi genomfört det. Vi lämnar över en förening som fortsätter att stabilisera sin ekonomi 

och värnar om sina medlemmar.   

 

2.3.5 Pubmästare 

Under året som gått har vi fokuserat på att öka intresset för restaurang och pubverksamheten bland 

medlemmarna samt att underlätta för personal när de jobbar. Vi har fått in en ny garderob, entré, 

nya personaltröjor, diskmaskin i baren och diverse möbler runtomkring serveringsytan på borgen. Vi 

har också rensat och organiserat i olika förvaringsutrymmen. Detta i syfte att försöka skapa en 

trevligare miljö för medlemmar oavsett om de kommer som gäster eller som personal. Vi valde inte 

bara att behålla konceptet med separerade pubar och klubbar från förra året utan även att utveckla 

detta ytterligare genom att hålla klubbar på fredagar för att bättre passa överens med 
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medlemmarnas scheman och för att underlätta för de som bor på andra orter att vara med på 

Stampus event, vilket har varit mycket uppskattat. 

 

Vi har fortsatt med att ha ett matlag och ett barlag per kväll på torsdagar, vilket innebär att de sällan 

behöver arbeta mer än någon gång i månaden. Vi har börjat med att två ur barlaget kommer tidigare 

till öppning och hjälper matlaget i baren så de kan fokusera på mat och servering. Dessa två får 

sedan gå tidigare på kvällen. 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 och 

med en generell brist på personal inom restaurangverksamheten valde vi tillsammans med matlagen 

att servera fler bufféer, vilket uppskattades av både personal och gäster. 

 

I baren har vi även arbetat med att förnya, uppdatera och utöka vårt sortiment. Vi har även utökat 

vårt samarbete med det lokala bryggeriet Helsingborgs bryggeri. Där vi efter provsmakning valt att 

inkludera några av deras produkter i vårt sortiment och tillsammans tagit fram en egen stampusöl i 

och med 20-årsjubileet. Under året har vi valt att variera utbudet på cider och öl under 

verksamhetsårets gång för att hålla utbudet intressant. Vi har även en variation på alkoholfria 

alternativ, med alternativ som ska kunna passa alla. Utökningen av sortimentet gjordes för att 

underlätta för kreativitet när det kommer till att blanda drinkar. Vi har fortsatt med konceptet 

kvällens drink, som barlagen får sätta för de kvällar de ansvarar för. 

 

I år valde vi att fördela våra ansvarsområden annorlunda jämte förra året. Vi har varierat mellan 

ansvar över kök och bar varje månad, då vi bägge tyckte att det blir roligare att få hålla på med 

bägge sidor av verksamheten. Det gör det också lättare att underlätta och hjälpa varandra när båda 

är bekanta med alla arbetsuppgifter. Vi valde att behålla konceptet med två assistenter var och 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 året har vi arbetat mot att försöka 

förbättra organiseringen av våra olika lag och feedbacken från dem. Vi har exempelvis gjort detta 

genom att ha en lista över de som arbetat och hur många gånger och att ha möten med lagledarna 

där de fått möjlighet att lyfta sina och deras lagmedlemmars röster. 

 

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 
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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  

Då jag tillträdde min post under sommaren lades fokuset på att hitta sponsorer till Avstampet samt 

Stampusbibeln. SöDER gick här in som medelstor sponsor till Avstampet, medan Buttericks och Actic 

köpt annonsutrymme i bibeln. När höstterminen sedan drog igång genomfördes ett antal mindre 

evenemang. Med Actic hade vi en introduktionskväll med “prova-på-tema” för att marknadsföra vårt 

samarbete och med Brottsofferjouren anordnades en gästföreläsning. Tyvärr blev dessa event 

mindre lyckade då de drog lite folk.  

Fortsatt under höstterminen fokuserade jag på att hålla kontakten med Stampus samarbetspartners. 

Tillsammans med Röda Kvarn genomfördes en tävling på Facebook där man fick chansen att vinna 

biobiljetter och Röda Kvarn sponsrade även ett pubquiz senare på terminen. I november ägde 

“Campus mot trakasserier” rum i år igen, där Stampus även medverkade med monterplats. På svåra 

sociala medier delade vi också evenemang och material för att marknadsföra bland annat Campus 

Vänners och VentureLabs verksamheter. Företaget Vidinge stod även med Stampus på U2 en torsdag 

och delade ut gratis sallad i utbyte mot enkätsvar.  

Mot vårterminen skapades nya samarbeten med The bishops arms Mollberg, M2 tapas och The 

Vault där Stampus medlemmar numera har rabatt på mat och dryck. Jag såg även till att uppdatera 

våra samarbeten med Khai & Mui och ForSea* då rabatterna var inkorrekta. En studentgrupp med 

Campus Vänner och näringslivsansvariga från Stampus, Agora och Ingenjörssektionen startades 

också under mars månad med tanken att ge studentföreningarna inflytande i Campus Vänners 

verksamhet. I mars deltog även Stampus på “Agora-dagen” med syftet att informera om vår 

verksamhet och ansökan till styrelsen för verksamhetsåret 20/21.  

Som många säkert vet fick flera planerade evenemang flyttas fram eller ställas in på grund av det 

rådande läget gällande COVID-19. Ett välgörenhetsevent med temat “Rädda bina” som var ett 

samarbete mellan flera föreningar på Campus, Helsingborgshem och Naturskyddsföreningen fick 

flyttas fram till höstterminen 2020. Även vår medverkan på MässING och det årliga “Stampus on the 

sea” som var planerat till slutet av april fick ställas in samt planer på en till after-school hos Mozza 
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som genomfördes förra året. Som näringslivsansvarig har jag under denna tiden istället arbetat med 

att uppdatera kontaktuppgifter, digitalisera kontrakt och hålla kontakten med flera av våra 

samarbetspartners. Tillsammans med marknadsföringsansvarig har jag även gjort en del justeringar 

på hemsidan för att förbättra layouten.  

Vidare hoppas jag att kommande styrelse får möjlighet att fullfölja flera av de evenemang som låg 

planerade och att Stampus verksamhet sett mot näringslivet kan återupptas när restriktionerna kring 

socialt umgänge upphör.  

 

2.3.7 Marknadsföringsansvarig 

Som marknadsföringsansvarig för Stampus under verksamhetsåret 19/20 har jag arbetat mycket 

med den grafiska formgivningen och vår grafiska profil. Jag har tagit fram nya riktlinjer för 

föreningens marknadsföring genom att utöka den grafiska profilen med nya färgkoder och typsnitt. 

Detta har i sin tur gjort marknadsföringen sammanhängande och gett ett nytt utseende till 

föreningens marknadsföring överlag. Mycket fokus har lagts på kvalitén i materialet och på att få det 

att se välarbetat och tilltalande ut.  

 

Under början av verksamhetsåret jobbade jag mycket med att marknadsföra Stampus gentemot nya 

studenter för att fler tidigt skulle få upp ögonen för föreningen och vad vi gör. Detta gjordes bland 

annat genom att ta fram en ny Stampus-bibel med information om Stampus, våra medlemsförmåner 

och evenemang. Denna trycktes och delades ut under de olika insparksveckorna och har fortsatt att 

delas ut under verksamhetsårets gång. Inledningsvis jobbade jag också mycket med utformandet av 

marknadsföringsmaterial inför Avstampet, vilket resulterade i ett nytt utseende på 

marknadsföringen av evenemanget i sig men också på föreningens övriga marknadsföringsmaterial. 

Vidare tog jag även fram designen till våra nya digitala Stampuskort.  

 

Jag har också anpassat den grafiska formgivningen av marknadsföringsmaterial efter typ av event 

och skapat nya grafiska mallar för våra olika evenemang. Jag har under året även fortsatt föregående 

marknadsföringsansvarigs arbete med att göra vår information lättillgänglig för internationella 

studenter och därför publicerat i stort sätt all information på både engelska och svenska. 

Tillsammans med medlemmar från andra föreningar har jag under året också tagit fram material 

inför gemensamma evenemang och samarbeten mellan Helsingborgs studentföreningar. 

 

Vidare har jag fortsatt arbeta med våra sociala medier Instagram och Facebook för att kunna nå våra 

medlemmar snabbt och enkelt. Via dessa har jag veckovis informerat våra medlemmar om vad som 
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händer i vår förening genom Facebook-evenemang och veckoscheman. Jag har även använt mig 

mycket av Instagram- och Facebook-stories och med hjälp av övriga medlemmar i styrelsen försökt 

posta material dagligen via dessa. Jag har också under verksamhetsåret jobbat vidare med fysisk 

marknadsföring och tryckmaterial, bland annat utformningen av vår nya Stampus-öl, mässmaterial 

samt biljetter och posters till evenemang. 

 

2.3.8 Utskottsansvarig 

Under mitt år som utskottsansvarig har min primära roll varit att sköta sporthallsbokningar,planera 

inför Tandemstafetten 2020, finna utskottsledare samt att vara en hjälpande hand för dem. Jag har 

under hösten även varit en länk mellan Stampus styrelse och Internationella utskottet i 

Helsingborgssektionen Agora för att stimulera föreningarnas samarbete i form av matrelaterade 

event. 

 

Stampus IF: 

Då jag klev på rollen som Utskottsansvarig i september hade hallar inför höstterminen redan bokats i 

augusti tack vare Vice ordförande Anna Hinders. Fokuset på Stampus IF låg därför istället på att hitta 

utskottsledare till utskotten som saknade en, att utveckla relationer till dem, att köpa in material 

samt att formulera kontrakt för nyckelkvittens för att till skillnad från föregående styrelseår ha 

pappersbevis på att ansvaret över hantering av sporthallsnycklarna ligger på utskottsledarna. Vad 

gäller hallbokningar har jag mestadels skött bokningsändringar,men även förnyelse av bokningar 

inför vårterminen. Det har varit svårt att få tidigare aktiva medlemmar som önskar att fortsätta 

deltaga i sportutskotten att gå med i de nyskapade Facebookgrupperna för vardera utskott. Den 

interna och externa kommunikationen av nya Facebookgrupper bör därför prioriteras för att inte gå 

miste om medlemmarnas sportengagemang. Att uppdatera Stampus sociala medier med bilder och 

videor från idrottspassen rekommenderar jag även i framtiden för att kontinuerligt kommunicera ut 

existensen av och aktiviteten inom utskotten, men även för att påvisa vår stolthet och uppskattning 

till våra ovärderliga utskottsledare. 

 

Badmintonutskottet: 

Ansvaret för badmintonutskottet har delats av Filip Nordström, Jimmy Westman och Max Persson. Vi 

har förnyat kontraktet med Olympiahallen och därför erhållit 30% rabatt på vår hyrning av 

spelbanorna. Pass har inträffat varannan söndag, men antalet aktiva medlemmar har varit lågt. Nya 

plastfjäderbollar har köpts in. 
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Fotbollsutskottet: 

Under höstterminen ansvarade Alexander Kainz för fotbollsutskottet, medan det på vårterminen 

ansvarades av Anh Vu. Att finna en ny utskottsledare externt var tidskonsumerande, men tack vare 

aktiva medlemmar i fotbollsutskottet fann vi Anh. Detta har påvisat en stor passion för sporten och 

en vilja att fortsätta med fotboll inom utskottet. Därtill har den internationella andan varit stark. En 

ny pump har köpts in. 

Innebandyutskottet: 

Linnéa Kuczerski och Oskar Pettersson har under hela styrelseåret ansvarat för innebandyutskottet. 

De har turats om att hålla i pass men många gånger även hållit i dem. Vi har hållit en mycket bra och 

kontinuerlig dialog om utskottet samt de aktiva medlemmarnas generella önskningar. Ombokningar 

av hallar och tider har skett ett flertal gånger, och nya innebandybollar samt ett bollnät har köpts in. 
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Volleybollutskottet: 

Volleybollutskottet har ansvarats av Victor Paulsen som har varit noggrann med att uppdatera mig 

om önskningar om bokningsändringar, materialinköp och hallproblem. Pass har många gånger 

behövt ställas in på grund av lågt intresse, men efter att passen ändrades från att veckovis hållas på 

två separata dagar under en timma till att hållas i två timmar på en och samma dag ökade 

intresseantalet. Vissa problem med hallarna har uppstått efter bokningsändringen, då Internationella 

skolan orsakat att larmet gått av under speltid då de glömt att addera en extra timma med tillgång 

till hallen. En ny pump och två volleybollar har köpts in. 

 

Skidutskottet: 

Skidutskottet har varit mycket autonomt, och min inblanding i utskottet har därför varit lågt och i 

princip endast bestått av att locka personer till att vilja följa med på resan och deltaga på 

Skidsittningen. Istället har Totte Albinsson, Stampus Ekonomiansvarig, varit med och styrt upp 

aktiviteten inom utskottet. Destinationen av skidresan år 2020 under vecka 3 var Bad Gastein i 

Österrike tack vare ett studentsamarbete med STS Alpresor. 

 

Surfutskottet: 

Vårt surfutskott har styrts av Ida Karlsson och Sofie Jacobsson. På grund av coronapandemin ställdes 

surfresan in, vilken var tänkt att äga rum i slutet av april i portugisiska Ericeira i samarbete med 

LaPoint. Utskottsledarna har hållit god kontakt med företaget och entusiastiskt marknadsfört 

eventet internt i Facebookgruppen, men nya externa marknadsföringsstrategier bör utvecklas inför 

en eventuell surfresa år 2021 för att öka antalet anmälda. Inför denna surfresa anmälde sig endast 

sju personer. 
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Spelutskottet: 

Spelutskottet är en nykomling för år 2020 med Carl Cronerud som utskottsledare. Spelkvällar har 

anordnats där både brädspel och videospel har funnits tillgängliga i samarbete med 

torsdagspubarna. Att ha VR-spel har även planerats. All teknisk spelutrustning och majoriteten av 

spelen har tillhandahållits av Carl. Intresset av spelkvällarna har varit mycket stort och därav ser vi 

gärna att spelutskottet fortsätter att utvecklas. Vi ser däremot en möjlighet att marknadsföra 

eventen tidigare i förväg samt att det tydligt framkommer att fokuset under torsdagarna ligger på 

spel genom att namnge eventen annorlunda. 

 

Eventutskottet: 

Eventutskottet har disciplinerat skötts av Ida Granrot. Ida har skapat ett team med 

eventutskottsmedlemmar på egen hand, och utskottet har varit väldigt autonomt. Mitt ansvar har 

därav legat på att fungera som den sociala länken mellan henne och styrelsen där vi diskuterat 

datum och tidsramar för event, budgetar för dekorationsinköp samt idéer på lekar och dylikt. Då 

personer visat intresse för att bli medlem i eventutskottet har jag hänvisat dem till Ida. Under året 

har eventutskottet bland annat anordnat Oktobersittning, Halloweensittning och Mellosittning med 

eftersläpp samt utvecklat fredagsklubbkonceptet Club Revolution med olika teman. De har även 

hållit i pubquiz under våra Torsdagspubbar samt hjälpt till med försäljning av eventbiljetter på U2. 

Eventen har överlag varit mycket lyckade med god respons från Stampus medlemmar och 

gästmedlemmar som deltog, speciellt de som hölls under hösten. I framtiden skulle 

marknadsföringen av event behöva ske tidigare för att öka antalet personer som planerar in och 

deltar på dem. 

Tandemstafetten 2020: 

Stampus och Helsingborgssektionen Agora var tänkta att utgöra ett gemensamt lag som skulle 

representera Campus Helsingborg under Tandemstafetten 2020, anordnad av Kuratorskollegiet 

underorganisation Idrottskollegiet. Jag ansvarade för att hitta Tandemgeneraler och 

informationsspridning om eventet genom att skapa ett nomineringsformulär och hålla mailkontakt 

med Idrottskollegiet samt Agoras Projektansvarig Johanna Blom. Tanken var att de rekryterade 

Tandemgeneralerna därefter skulle stå för planeringen av stafetten i form av tema, mat och 

aktiviteter under bussresan. På grund av coronautbrottet ställdes eventet in. 
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Stampus ❤ Agora: 

Jag fick chansen att tillsammans med Jackline Georgsson initiera samarbetet mellan Stampus och 

Helsingborgssektionen Agora - ett samarbete som varit extremt lyckat. Samarbetet har under tre 

tillfällen ersatt Stampus torsdagspubar, där det Internationella utskottet på Agora har varit matlag, 

dekorerat och hållit i lekar och quiz med olika land- och kulturteman. Planeringen av eventen har 

varit god och besöksrekordet på Stampus torsdagar slogs. Stampus publag har serverat alkohol 

under kvällen. Vi ser gärna att samarbetet fortsätter och utvecklas vidare. Min roll var att planera 

mat- och dryckesbeställning samt att skapa låtspellistor, och jag deltog på 80% av alla möten inom 

Agoras Internationella utskott. 

 

2.3.9 IT-ansvarig 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har jag som IT-ansvarig haft hand om Stampus teknik både i 

underhåll men även genom att ge konsultation och hjälp till medlemmarna och ha yttersta ansvaret i 

frågor som berör tekniken hos oss. 

Jag har sett till att Stampus hemsida är uppdaterad med rätt information och att informationen är                

tillgänglig för våra medlemmar och utomstående parter. Detta har innefattat nya rabatter,            

mötesprotokoll och uppdaterade policydokument. 

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. 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 reparerats men resurser till detta har funnits till hands på                

borgen. 

DJ-båset har genomgått en reparation där vi installerade en ‘infinity mirror’ samt använde oss av               

tjockare plexiglas som förhoppningsvis ska hålla en längre tid. 
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2.3.10 Fastighetsansvarig 

Jag började mitt verksamhetsår 19/20 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 ökat från föregående år, detta på grund av diverse 

ombyggnationer som skett i byggnaden. Detta i sin tur har resulterat i att tekniken i olika dörrar har 

krånglat, sedan detta har lösts har larmen minskat betydligt. Jag fick även en genomgång av hur vårt 

taggsystem här på Helsingborgen fungerar, då jag är den enda som har full tillgång över detta. Jag 

har under hösten arbetat mycket med externa uthyrningar till såväl Helsingborgs stad som andra 

företag. Sedan Covid-19 anlände till Sverige har dock den verksamheten stannat av helt. 

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. Jag 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.  

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. Detta har 

förstärkts med en obligatorisk introduktion av byggnaden för personal som ska vistas där, denna 

innefattar både larm och säkerhet. 

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. Under vårterminen är jag 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. 
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2.3.11 Stationschef 

Stampus FM har under verksamhetsåret bedrivit poddverksamhet från Helsingborgens studio. 

Utmaningen har likt tidigare år varit att utveckla verksamheten med fler aktiva medlemmar. 

Verksamheten har dock under verksamhetsåret gått från runt 5 aktiva medlemmar till ca 10. Fm har 

under året även haft en del sociala event som varit uppskattade av de aktiva medlemmarna. 

Vidare har information uppdaterats för att spegla att FM nu publicerar sin verksamhet framförallt via 

facebook och spotify. 

Fm har även tagit del av information från SRS som kommer innebära stora förändringar för 

verksamheten. Hur dessa förändringar till sist kommer ta sig till uttryck återstår att se men säkert är 

att verksamhetens ekonomiska svängrum kommer att minska drastiskt. Det nära samarbetet med 

Stampus och den fortsatt relativt nya utrustningen innebär dock att det fortfarande finns goda 

förutsättningar att bedriva radioverksamhet via Stampus FM. Vid SRS årsmöte som denna gång var 

beläget i Göteborg var Stampus FM representerat av Stationschef Adrian Winborg samt Vice 

stationschef Victor Lindroth. 

3. Ekonomisk rapport 

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

 

4. Nomineringar till årsmötet 

Avseende verksamhetsåret 1/7-2020 till 30/6-2021 (enligt § 12:2) 

4.1 Nominerade till Stampus styrelse 2020/2021 

Ordförande: My Johansson  

Vice ordförande:  Vakant 

Ekonomiansvarig: Josefine Johansson 

Pubmästare: Adrian Olbers 

Pubmästare: Victor Eriksson 

Marknadsföringsansvarig: Amanda Bjerva 

Näringslivsansvarig: Namwan Chansaeng 
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Fastighetsansvarig: Viktoria Frostadottir 

Utskottsansvarig: Wilma Johansson 

IT-ansvarig: Oscar Blixt 

Stationschef Stampus FM: Luisa Peplow 

Eventuella motkandidaturer skall inkomma skriftligt till valberedningen via 

valberedning@stampus.se senast den 14/4-2020 och anslås genom Stampus kanaler den 15/4-2020 

(enligt § 4:13:1). 

4.2 Nominerade till Stampus revisorer 2019/2020 

Revisor 1: Totte Albinsson, sittande ekonomiansvarig för verksamhetsåret 1/7-2019 till 30/6-2020           

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

Revisor 2: Pavel Drozdov, sittande ordförande för verksamhetsåret 1/7-2019 till 30/6-2020 och har             

därmed god insikt i organisationens verksamhet enligt § 5:2. 

4.3 Nominerade av hedersmedlem 

Stampus styrelse 19/20 väljer att nominera följande person som hedersmedlem då styrelsen anser 

att följande gjort beaktansvärda insats för föreningen enligt § 2:2:1. 

 

Anton Mathisson, Ordförande 2018/2019.  

 

Anton Mathisson har under sin tid som ordförande visat på stort engagemang och intresse för 

organisationens verksamhet. Han är både påläst i Stampus stadga och har varit delaktig i projekt och 

engagemang som syftade till att förbättra organisationens ekonomi. Han har också varit en 

exemplarisk ledare som alltid ställt upp vid behov och fått andra människor att engagera sig i 

verksamheten. Hans ödmjukhet och kunskap anser vi är en stor fördel för organisationen och vi 

anser i sin tur att han har en god insyn i verksamheten och dess riktlinjer. Vi tror att Anton i 

framtiden kan vara en god tillgång i rådgivande församling och därmed fungera som ett stöd till 

framtida styrelser. 
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5. Motioner 

Denna motion missades under höstmötet och styrelsen yrkar där med att se denna som läst för 

andra gången på höstmötet för att kunna läsa den för tredje och sista gången på årsmötet. 

5.1 Motion angående § 8:5:5  

Tredje och sista läsningen. Motionärerna yrkar på att ändra §8:5:5 från: 

 

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.  

6. Propositioner 

6.1 Proposition om stadgeändring 1:1:2, 1:1:6, 8:5:9, 13:2, 12:2, 12:2:1, 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, 8:5:7, 8:5:6, 8:5:8, 13:1.  

 

Läses tredje och sista gången. 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: 
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§ 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.  

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. 
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§ 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 

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.  
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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. 

 

§ 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. 
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 § 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. 

 

§ 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. 
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§ 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:  

§ 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 
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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 

Behandlingar av motioner 

Övriga frågor 

Mötets avslutande 

Ändras till:  

§ 4:8:1 Årsmöte 

På årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

Mötets öppnande 
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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 

Behandling av motioner 

Behandling av propositioner 

Övriga frågor 

Mötets avslutande 

§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 

Mötets öppnande 
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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 

Behandling av motioner 

Val av valberedning 

Övriga Frågor 

Mötets avslutande  

Ändras till:  

§ 4:8:2 Höstmöte 

På höstmöte skall följande ärenden behandlas: 
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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 

Behandling av motioner 

Behandling av propositioner  

Val av valberedning 

Övriga Frågor 

Mötets avslutande  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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. 

§ 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 
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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:  

§ 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 
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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. 

 



Stampus Organisationsnr: 843003-3418

Period: 2019-07-01 - 2020-04-30 Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Belopp i kr IB UB

Tillgångar

Maskiner och inventarier 41 188 41 188

Lager, produkter i arbete och pågående arbeten 74 074 74 074

Kundfordringar 4 310

Kassa och bank 311 087 334 113

Summa Tillgångar 426 350 453 685

Eget kapital och skulder

Eget kapital 426 350 426 350

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Moms och särskilda punktskatter

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 225

Summa Eget kapital och skulder 426 350 422 125

Tillgångar minus Eget kapital och Skulder 31 560

Balansrapport



Stampus Organisationsnr: 843003-3418

Period: 2019-07-01 - 2020-04-30 Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Belopp i kr Ackumulerat

Intäkter

Nettoomsättning

3070 Försäljning Sprit 199 461

3071 Försäljning Mat 45 579

3072 Försäljning Öl 121 820

3073 Försäljning Cider 43 775

3074 Försäljning Vin 17 342

3078 Försäljning Inträde 24 750

3079 Biljettförsäljning Festival 53 955

3080 Försäljning Brunch 1 900

3081 Försäljning läsk 6 720

3090 Sittningsintäkter 28 200

3100 Försäljning HBK Café 2 600

3210 Sponsorintäkter FM 109 788

3255 Sponsorintäkter 83 019

3256 Studiecirkel 1 050

3611 Medlemskap Intäkter 109 440

3613 Gästmedlemskap 25 250

3740 Öres- och kronutjämning -1

Summa Nettoomsättning 874 648

Övriga rörelseintäkter

3910 Hyres- och konferensintäkter 157 034

3987 Erhållna kommunala bidrag 200 000

Summa Övriga rörelseintäkter 357 034

Summa Intäkter 1 231 682

Kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

4011 Inköp Sportartiklar -4 017

4015 Idrottsaktiviteter -25 640

4200 Inköp Mat -77 956

4240 Inköp FM -28 866

4250 Inköp HBK -29 685

4300 Inköp Eventutskott -4 195

4310 Inköp Läsk -27 686

4330 Inköp Öl -111 088

4340 Inköp Vin -26 877

4350 Inköp Sprit -65 836

4360 Inköp Cider -31 335

4370 Inköp Bar Övrigt -3 739

4372 Personalkostnader 

Resultatrapport



4373 Styrelsemöte -4 026

4374 Styrelseaktiviteter -7 868

4380 Evenemangsomkostnader -207 205

4384 Kostnader Cert. -200

Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -656 219

Bruttovinst 218 429

Övriga externa rörelsekostnader

5010 Lokalhyra Helsingborgen -200 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -187 768

5460 Förbrukningsmaterial -10 436

5610 Personbilskostnader

5611 Drivmedel för personbilar -144

5930 Reklamtrycksaker, direktreklam & Övrigt -22 279

5990 Övriga kostnader för reklam och PR -1 289

6061 Avgift iZettle -13 142

6110 Kontorsmateriel -2 542

6150 Trycksaker -17 780

6200 Internet & bredband -39 256

6300 STIM-avgift -27 805

6570 Bankkostnader -5 301

6950 Tillsyn- & tillståndsavgift -13 360

Summa Övriga externa rörelsekostnader -541 103

Personalkostnader

7580 Gruppförsäkringspremier -2 800

Summa personalkostnader -2 800

Summa Kostnader -1 200 122

Rörelseresultat 31 560

Resultat efter finansiella poster 31 560

Resultat före skatt 31 560

Beräknat resultat 31 560


