
Studentföreningen Stampus   Sammanträdesdatum  
Styrelsen Tisdag den 25 mars 2019 

Kallelse till styrelsemöte 
Härmed kallas styrelsen till möte: 
Den: 25 mars, klockan 18:00. Plats: Helsingborgen 
Ärende till mötet anmälas senast 25 mars, klockan 15.00. 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson 
Ordförande  
Stampus 
 
Dagordning  
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av sekreterare 
4. Val av justerare, tillika rösträknare 
5. Närvarande 
6. Adjungerade 
7. Fastställande av dagordning 

 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående mötesprotokoll (5 min) 
9. Beslut 

a. Medlemsavgift 
b. Nominering av hedersmedlem  
c. Proposition om stadgeändring § 1:1:1 
d. Proposition om stadgeändring § 1:1:2 
e. Proposition om stadgeändring § 1:1:6, § 8:5:9 och § 13:2  
f. Proposition om stadgeändring § 12:2 och 12:2:1 
g. Proposition om stadgeändring § 3:1 och 7:2 
h. Proposition om stadgeändring § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 7:9 och § 12:1 
i. Proposition om stadgeändring § 2:1:4 
j. Proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och tillägg av § 4:14 
k. Proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 4:13 
l. Proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12 
m. Proposition om stadgeändring § 7:5 
n. Proposition om stadgeändring § 8:5:2, § 8:5:3, § 8:5:5 och § 8:5:7 samt ta bort § 

8:5:6 och § 8:5:8 
o. Proposition om stadgeändring § 13:1 

10. Information 
a. Överlämningen (2 min) 
b. Avslag på stipendieansökningar (2 min) 
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c. Studentenkäten (2 min) 
d. Årsmötet (5 min) 

11. Diskussion 
a. Årsmötet (20 min) 
b. Vårfesten (5 min) 
c. Nästa veckas möte (5 min) 

12. Postgenomgång 
ÖVRIGT  

13. Mötets avslutande  
 
MÖTESTEKNISKA BESLUT 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande Anton Mathisson förklarar mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Anton Mathisson till mötesordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare.  
 

4. Val av justerare, tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja Victor Lindroth och Christof Gasser  
 

5. Närvarande 
Namn Post  
Max Persson Näringslivsansvarig   
Christof Gasser Utskottsansvarig  
Josefine Wennerholm Ekonomiansvarig  
Andreas Ivarsson IT-ansvarig 
Anna Nordlund Vice ordförande  
Anton Mathisson Ordförande  
Victor Lindroth Stationschef 
Carin Hellberg Pubmästare  
Jesper Olsson Pubmästare 
 
Icke närvarande  
Linn Eriksson Fastighetsansvarig 
Malin Andersson Marknadsföringsansvarig 
 
 

6. Adjungerande 
-  
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7. Fastställande av dagordningen  

Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 

8. Föregående protokoll 
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.  
 
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.  
 

9. Beslut 
a. Medlemsavgift. Se bilaga 1 

Mötet belsutar att föreslå en höjning av medlemsavgift, för röstning på årsmöte 
 
Bifalles. Mötet belsutar att godkänna höjning av medlemsavgift från 250 kr till 300 kr, för 
röstning på årsmöte. 
Stationschef, Victor Lindroth, reserverar sig i detta beslut.  
 

b. Nominering av hedersmedlem. Se bilaga 2 
Stationschef och fastighetsansvarig nominerar Amina Gummesson. Amina var fastighetsansvarig 
första året på borgen där hon la grunden för ett smidigare arbete och ökad trivsel. Amina har 
även varit aktiv inom föreningen utöver sin styrelsepost med bland annat att leda matlag och 
hjälp till vid flertalet tillfällen. Syfte är även att Amina har möjlighet att röstas in som medlem i 
Stampus Rådgivande församling för att framtida styrelsers, speciellt, fastighetsansvarigs skull.  
 
Mötet föreslås godkänna nomineringen av Amina Gummesson som hedersmedlem, för röstning 
på årsmöte.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna nominering av Amina Gummesson som 
hedersmedlem, för röstning på årsmöte.  
 

c. Proposition om stadgeändring § 1:1:1. Se bilaga 3 
Bakgrund till beslut är genomföra ändring för att skapa ett tydligare namn till vad föreningen är.  
 
Mötet föreslås godkänna namnbyte av studentföreningen från Stampus till Helsingborgs 
studentförening, för röstning på årsmöte 
 

Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:1, för röstning 
på årsmöte. 
Stationschef, Victor Lindroth, reserverar sig i detta beslut.  
 

d. Proposition om stadgeändring § 1:1:2. Se bilaga 4 
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Bakgrund till beslut är skapa ett tydligare ändamål som stämmer överens med definitionen av 
föreningens medlemmar.  
Mötet föreslås att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:2, för röstning på årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:2, för röstning 
på årsmöte.  
 

e. Proposition om stadgeändring § 1:1:6, § 8:5:9 och § 13:2. Se bilaga 5 
Bakgrund till beslut är skapa en enhetlighet i förändring av stadgan i kapitel där den Rådgivande 
församlingen måste kontaktas. 
 
Mötet föreslås att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:&, § 8:5:9 och § 13:2, för 
röstning på årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:6, § 8:5:9 och § 
13:2, för röstning på årsmöte. 
 

f. Proposition om stadgeändring § 12:2 och § 12:2:1. Se bilaga 6 
Bakgrund till beslut är skapa enhetlighet i förändring av stadgan. Undantag för delar i kapitel 8 
som har egen ekonomi eller är avgörande för föreningen.  
 
Mötet föreslås att godkänna propositionen om stadgeändringar § 12:2 och § 12:2:1, för röstning 
på årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 12:2 och § 12:2:1, 
för röstning på årsmöte.  
 

g. Proposition om stadgeändring § 3:1 och § 7:2. Se bilaga 7 
Bakgrund till beslut är att efter diskussioner och ändrade rutiner så ser vi att IT-ansvarig och 
Näringslivsansvarig byter namn till kommunikationsansvarig och eventansvarig. 
 
Mötet föreslås att godkänna propositionen om stadgeändringar § 3:1 och § 7:2, för röstning på 
årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 3:1 och § 7:2, för 
röstning på årsmöte.  
 

h. Proposition om stadgeändring § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 7:9 och § 12:1. Se bilaga 
8 

Bakgrund till beslut är för att tydliggöra vissa stadgar.  
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Mötet föreslås att godkänna propositionen om stadgeändringar § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 7:9 och § 
12:1, för röstning på årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 
7:9 och § 12:1, för röstning på årsmöte. 
 

i. Proposition om stadgeändring § 2:1:4. Se bilaga 9 
Bakgrund till beslut är att möjliggöra att kunna vara medlem under den tiden man studerar. Se 
exempel på utbildningar som tar examen under HT eller fristående kurser. 
 
Mötet föreslås att besluta proposition om stadgeändring § 2:1:4, för röstning på årsmöte. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 2:1:4, för röstning 
på årsmöte. 
 

j. Proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och tillägg av § 4:14. Se 
bilaga 10 

Bakgrund till beslut är förenkla årsmötet samt få med propositioner under ordinarie 
organisationsmöten 
 
Mötet föreslås att godkänna proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och tillägg av § 4:14, 
för röstning på årsmöte. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och 
tillägg av § 4:14, för röstning på årsmöte. 
 

k. Proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 4:13. Se bilaga 11 
Bakgrund till beslut är att minska antalet kårer som finns på campus. Detta underlättar att få en 
giltig och komplett valberedning. Förkortad kandidatur tid för att ge valberedningen mer tid att 
intervjua. 
 
Mötet föreslås godkänna proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 4:13, för röstning på 
årsmöte 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 
4:13, för röstning på årsmöte. 
 

l. Proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12. Se bilaga 12 
Bakgrund till beslut är att mandattid bör stämma överens med verksamhetsår, då det i praktiken 
går till så. Förlängd tid för att reservera sig för att hinna göra detta om man missar ett möte. 
 
Mötet föreslås godkänna proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12, för röstning på årsmöte. 
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Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12, för 
röstning på årsmöte. 
 

m. Proposition om stadgeändring § 7:5. Se bilaga 13 
Bakgrund till beslut är att skapa mer frihet år styrelsen samt tydligare prioritera vad som är direkt 
relaterat verksamheten och vad som endast är planer. Förenklar för medlemmar att få 
övergripande information.  
 
Mötet föreslås att godkänna proposition om stadgeändring § 7:5  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna propositionen om stadgeändring § 7:5, för röstning 
på årsmöte. 
Stationschef, Victor Lindroth, reserverar sig i detta beslut.  
 

n. Proposition om stadgeändring § 8:5:2, § 8:5:3, § 8:5:5 och § 8:5:7 samt ta 
bort § 8:5:6 och § 8:5:8. Se bilaga 14 

Bakgrund till beslut är skapa ett funktionellt och aktivt utskott som Rådgivande församling och 
kunna uppfylla ändamålet som rådgivande för styrelsen.  
 
Mötet föreslås att godkänna proposition om stadgeändring § 8:5:2, § 8:5:3, § 8:5:5 och § 8:5:7 
samt ta bort § 8:5:6 och § 8:5:8, för röstning på årsmöte. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna proposition om stadgeändring § 8:5:3, § 8:5:3 och § 
8:5:7 samt ta bort § 8:5:6 och § 8:5:8, för röstning på årsmöte. 
 

o. Proposition om stadgeändring § 13:1. Se bilaga 15 
Bakgrund till beslut är skapa språklig enhetlighet med § 8:5. 
 
Mötet föreslås godkänna proposition om stadgeändring § 13:1, för röstning på årsmöte.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att godkänna beslut av proposition om stadgeändring § 13:1, för 
röstning på årsmöte. 
 

10. Information 
a. Överlämningen (2 min) 

Ska ske den 26/4 med start kl:14. Emelie  
 

b. Avslag på stipendieansökningar (2 min) 
Mötet informeras om att Stampus fick avslag på stipendieansökningen hos Campus vänner.  
Stampus fick ej heller pengar för inköp av nya högtalare.  
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c. Studentenkäten (2 min) 
Mötet informeras om att studentenkäten från Study by HBG har delats idag på Stampus sociala 
medier. På torsdags kommer studenter ha möjlighet att svara på enkäten då Stampus står på U2 
på torsdag. De 75 första får en chokladboll sponsrade av Helsingborg stad.  
 

d. Årsmötet (5 min) 
Mötet informeras om att Daniel Nilsson kommer vara mötesordförande.  
 

11. Diskussion 
a. Årsmötet (20 min) 

Mötet diskuterar om att styrelsemedlemmarna ska ha klädkod, vilket bestäms till att vi ska ha 
piké.  

Inför mötet kommer Anna, Jesper och Carin vara på obligatoriskt seminarium mellan 
kl:15-17 och har då inte möjlighet att närvara under förberedelserna.  
Maten som ska serveras kommer vara wraps. Mötet diskuterar antalet wraps som behövs göras 
och kommer fram till att 60 stycken ska göras. Det fika som kommer serveras i pausen kommer 
vara färdigköpt.  

Under årsmötet kommer verksamhetsberättelserna presenteras. Föregående år 
ifrågasattes en formulering i en verksamhetsberättelse och därför går mötesordförande gå 
igenom relevanta punkter för diskussion.  

Propositionen om att stationschef ska bli styrelsemedlem kommer röstas ned.  
 

b. Vårfesten (5 min) 
Artistgruppen som har kontaktas vill ha 30 000 kronor, första klass på tåg eller flyg ned, boende 
på 4 stjärnigt hotell med minst tre dubbelrum. Detta anbud anser styrelsen inte vara okej. Ett 
bud kommer läggas på 10 000 kronor, om detta anbud nekas kommer andra möjligheter att 
sökas. Förslag är att leta efter en trubadur. Pubmästare ska prata med vakterna.  

Offerten från Highway ligger på 17 000 kronor inkluderat podiescen.  
 
 

c. Nästa veckas möte (5 min) 
Föregående vecka satte mötet nästa styrelsemöte  den 3/4 kl:15. Dock är det många i styrelsen 
som inte kan närvara. Förslag på nytt datum är 4/4 kl:18.00 
 

12. Postgenomgång 
a. Näringslivsansvarig 

Prata med SöDER, sirocco och Harrys, prata med Waynes om after school. Gå på after school 
på Mozza. Årsmöte 
 

b. Utskottsansvarig 
Informera utskottsledare att vi inte har sporter nästa vecka på onsdag, fixa pub quiz för den 4/4. 
Årsmöte.  
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Bilaga 1 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är  
 
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna höjning av medlemsavgift från 250 kr till 300 kr.  
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att höjning av medlemsavgift från 250 kr till 300 kr.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Bilaga 2 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Amina Gummesson, Fastighetsansvarig 2016/2017. Som fastighetsansvarig under 
verksamhetsåret 16/17 var Amina med och lade grunden för hur arbetet på Helsingborgen skulle 
se ut. Amina har exempelvis satt upp skyltar och lagt grunden för rutiner, som underlättat 
arbetet, både för Stampus del och för andra föreningar som huserar på Helsingborgen. Vidare 
har Amina haft ett stort engagemang i föreningen utöver hennes år i styrelsen. Styrelsen anser att 
hennes insatser har varit essentiella för att föreningsarbetet ska kunna fortskrida smidigt på 
Helsingborgen. Dessutom tror styrelsen att Amina i framtiden kan fungera som en del av 
rådgivande församling och kunna fortsätta att stötta framtida styrelser och då framförallt 
fastighetsansvariga. 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna nomineringen av Amina Gummesson till hedersmedlem för 
beslut på årsmöte.  
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att nominera Amina Gummesson till hedersmedlem för beslut på årsmöte.  
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Bilaga 3 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är genomföra ändring för att skapa ett tydligare namn till vad föreningen är. 
Förslag på namnbyte är till Helsingborgs studentförening.  
 
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:1 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:1 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus   
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Bilaga 4 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är skapa ett tydligare ändamål som stämmer överens med definitionen av 
föreningens medlemmar. Förslag på formuleringen lyder: 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.  
 
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:2 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 1:1:2 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Bilaga 5 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är skapa en enhetlighet i förändring av stadgan i kapitel där den Rådgivande 
församlingen måste kontaktas. Förslag på formuleringen lyder:  
§ 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 Denna stadga ska 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 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. 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 1:1:6, § 8:5:9 och § 13:2 
 
Styrelsen föreslås  
att godkänna att proposition om stadgeändring § 1:1:6, § 8:5:9 och § 13:9 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus   



Studentföreningen Stampus   Sammanträdesdatum  
Styrelsen Tisdag den 25 mars 2019 

Bilaga 6 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är skapa enhetlighet i förändring av stadgan. Undantag för delar i kapitel 8 
som har egen ekonomi eller är avgörande för föreningen. Förslag på formuleringen lyder: 
§ 12:2 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.  
 
§ 12:2:1 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. 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 12:2 och § 12:2:1 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 12:2 och § 12:2:1 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Bilaga 7 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att efter diskussioner och ändrade rutiner så ser vi att IT-ansvarig och 
Näringslivsansvarig byter namn till kommunikationsansvarig och eventansvarig. 
Förslag på formuleringen lyder:  
§ 3:1 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 vice- och assistentposter. 
Förutom vice ordförande behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte. 
 
§ 7:2 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 vice- och assistentposter. 
Förutom vice ordförande behöver inte vice- och assistentposterna fyllas på årsmöte.  
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 3:1 och § 7:2 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 3:1 och § 7:2  
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus   



Studentföreningen Stampus   Sammanträdesdatum  
Styrelsen Tisdag den 25 mars 2019 

Bilaga 8 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är för att tydliggöra vissa stadgar. Formuleringen lyder:  
§ 4:2 Rösträtt tillkommer endast föreningens ordinarie medlemmar se § 2:1:1, samt 
hedersmedlemmar, se § 2:2:1, som vid mötestillfället finns upptagna i medlemslistan. Förslag på 
formulering lyder:  
§ 5:4 Revisorernas mandattid är föreningens verksamhetsår. 
 
§ 7:6 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 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 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. 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 7:9 och § 
12:1 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 4:2, § 5:4, § 7:6, § 7:9 och § 12:1 
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I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att möjliggöra att kunna vara medlem under den tiden man studerar. Se 
exempel på utbildningar som tar examen under HT eller fristående kurser. Förslag på 
formuleringen lyder:  
§ 2:1:4 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.  
 
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 2:1:4 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 2:1:4 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är förenkla årsmötet samt få med propositioner under ordinarie 
organisationsmöten. Förslag på formuleringen lyder:  
§ 4:8:1 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 
Behandling av motioner 
Behandling av propositioner 
Övriga frågor 
Mötets avslutande 
 
§ 4:8:2 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 



Studentföreningen Stampus   Sammanträdesdatum  
Styrelsen Tisdag den 25 mars 2019 

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  
 
§ 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.  
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och tillägg av § 
4:14 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 4:8:1, § 4:8:2 och tillägg av § 4:14 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att minska antalet kårer som finns på campus. Detta underlättar att få en 
giltig och komplett valberedning. Förkortad kandidatur tid för att ge valberedningen mer tid att 
intervjua. Förslag på formuleringen lyder:  
§ 6:2 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 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. 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 4:13 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 6:2, § 6:5 och § 4:13 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus   
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att mandattid bör stämma överens med verksamhetsår, då det i praktiken 
går till så. Förlängd tid för att reservera sig för att hinna göra detta om man missar ett möte. 
Förslag på formuleringen lyder:  
§ 7:4 För föreningsstyrelsen är mandattiden föreningens verksamhetsår, dvs 1 juli - 30 juni 
 
§ 7:12 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.  
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 7:4 och § 7:12 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är att skapa mer frihet år styrelsen samt tydligare prioritera vad som är direkt 
relaterat verksamheten och vad som endast är planer. Förenklar för medlemmar att få 
övergripande information. Förslag på formuleringen lyder:  
§ 7:5 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. 
 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 7:5 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 7:5 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 
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Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är skapa ett funktionellt och aktivt utskott som Rådgivande församling och 
kunna uppfylla ändamålet som rådgivande för styrelsen. Förslag på formulering lyder:  
§ 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 Utses av presidiet och väljs in på styrelsemöte, vid fyllnadsbehov. Endast 
hedersmedlemmar kan bli medlemmar i Rådgivande församlingen. 
 
§ 8:5:5 Det åligger Stampus styrelse att hålla ett aktivt register över Rådgivande församlingen. 
Dock uppmanas Rådgivande församlingen att tillhandahålla ändringar av väsentlig information.  
 
§ 8:5:7 Medlemmar kan uteslutas ur Rådgivande församling om föreningsstyrelsen anser det 
nödvändigt. Beslut fattas och verkställs på organisationsmöte enligt § 4:4.  
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 8:5:2, § 8:5:3, § 8:5:5 och § 
8:5:7 samt ta bort § 8:5:6 och § 8:5:8 
 
Styrelsen föreslås  
att godkänna att proposition om stadgeändring § 8:5:2, § 8:5:3, § 8:5:5 och § 8:5:7 samt ta bort § 
8:5:6 och § 8:5:8  
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
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Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 

Bilaga 15 
 
Till styrelsen  
 
 
20190325 
Anton Mathisson 
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande 
Stampus 
 
 
 
Bakgrund till beslut är skapa språklig enhetlighet med § 8:5. Förslag på formuleringen lyder:  
§ 13:1 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. 
 
 
Förslag på beslut är att godkänna proposition om stadgeändring § 13:1 
 
Styrelsen föreslås  
 
att godkänna att proposition om stadgeändring § 13:1 
 
 
 
I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen  
Anton Mathisson  
Ordförande 
Anna Nordlund 
Vice ordförande  
Stampus 


