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Mötesprotokoll  
 

1. Mötets öppnande 
Stampus ordförande My Johansson 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 Ida Alfonsi          
till mötessekreterare.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att  välja Ida Alfonsi till mötessekreterare.  

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
Stampus styrelse föreslår till Oscar Blixt och Wilma Johansson justerare tillika           
rösträknare.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja Oscar Blixt och Wilma Johansson 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 8 oktober 2020. Det vill               
säga senast fem veckor innan mötestillfället vilket är i enighet 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.  
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Bifalles. Mötet beslutar att  fastställa röstlängden. 
 
7. Beslut om adjungeringar 
Inga adjungeringar finnes.  
 
8. Fastställande av dagordningen 
Mötesordförande går igenom allmänna regler för mötet. Mötesordförande frågar om          
godkännande av dagordning.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att  fastställa dagordningen. 
  
9. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.  
Upprustning av borgen, nya koncept såsom brunch, större hänsyn till medlemmar,           
fokus på hållbarhet och avfallssortering, fortsatt samarbete med studentkortet, fokus          
på samarbete med andra föreningar, större fokus och förståelse för ekonomi, minska            
slöseri och onödig konsumtion, ombyggnation av innergård, större trygghetsarbete på          
söder. Mötet föreslås fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelse från föregående        
verksamhetsår 
 
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående 
verksamhetsår 
Verksamheten har utförts efter verksamhetsplanen. Kommer inte vara någon         
avskrivning. Inköp av merch och Stampusöl som kommer vara en tillgång för sittande             
styrelse. Föregående år slutade i ett negativt resultat då styrelsen valde att fokusera på              
medlemmarnas trygghet och stänga verksamheten, i och med Covid-19.  
 
Mötet föreslås att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja styrelsen           
19/20  ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 
Bifalles. Mötet beslutar att fastställa balansräkning och resultaträkningfrån        
föregående verksamhetsår.  
 
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
Ordförande (My Johansson) informerar i revisorernas ställe om revisionsberättelse för          
föregående verksamhetsår. Revisorerna är Anton Mathisson & Josefine Wennerholm.         
De ansåg att mötet skulle fastställa resultat och balansskrivningen för föregående           
verksamhetsår. De såg dock brister i vissa uppdateringar av olika dokument men            
menade att dessa ej var avgörande för verksamheten eller medlemmarna. Vidare           
menar de att Covid-19 och den rådande situationen blev en stor bidragande faktor som              
påverkat resultat och budgetfaktorer. Revisorerna menar därför att föregående styrelse          
inte handlat i betydande strid med föreningens stadgar och väljer därmed att föreslå             



 
 

att mötet beviljar föregående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 19/20 och för           
den tid som revisionen omfattar. 
 
Bifalles. Mötet beslutar om att fastställa revisionsberättelse från föregående         
verksamhetsår.  
 
 
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan 
Ordförande presenterar verksamhetsårets verksamhetsplan i tre punkter. 
Styrelsens arbete påverkas av anpassningar efter covid-19. Styrelsen har väljer att           
följa nuvarande restriktioner och anpassar verksamheten därefter.  
Styrelsen kommer arbeta för ett fortsatt samarbete med Helsingborgs stad, övriga           
studentverskamheter i Helsingborg samt lokalt näringsliv som kan främja föreningens          
arbete.  
 
Styrelsen har märkt brister vid skiftet av styrelse och kommer därför upprätta            
tydligare reglemente för det arbete som kan förväntas utföras av styrelsen. För att             
bevara kunskap och erfarenheter som kan ses som användbar för den nya styrelse             
samt för att effektivisera övergången av den nya styrelsen.  
 
Mötet föreslås att fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan 
 
Bifalles. Mötet beslutar att  fastställa verksamhetsårets verksamhetsplan.  
 
13. Fastställande av verksamhetsårets budget 
Ekonomiansvarig (Josefin Johansson) presenterar verksamhetsårets budget.  
 
Under följande verksamhetsår kommer styrelsen fortsätta med föregående års arbete          
med att få ekonomin att genomsyra hela styrelsen för att föreningen ska få en              
gemensam förståelse för den ekonomiska situationen. Covid-19 påverkar föreningens         
vanliga verksamhet i bl.a. minskning av antal medlemmar vid event och event som             
fått ställas in. Styrelsen förväntar oss att restriktionerna kommer påverka ekonomin           
och styrelsen arbetar med att se hur vi kan använda våra resurser mer effektivt för att                
nå ett positivt resultat i slutet på räkenskapsåret.  
 
Mötet föreslås fastställa verksamhetsårets budget.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att  fastställa budgeten för verksamhetsårets budget.  
 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
Mötet föreslås ge ansvarsfrihet till styrelsen för föregående verksamhetsår.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till föregående verksamhetsårs         
styrelse. 



 
 

 
15. Val av valberedning 

a) Valberedningen nominerar Anna Hinders som ordförande och Pavel Drozdov         
och Gustav Larsson som övriga medlemmar.  
 

Mötet föreslås att välja Anna Hinders som ordförande och Pavel Drozdov och Gustav             
Larsson som övriga medlemmar in som valberedning 20/21.  
 

b) Mötet informeras om att Pavel Drozdov även sitter som revisor och ställer            
frågan om mötet godkänner att Pavel Drozdov därmed har två uppdrag inom            
föreningen.  
 

Mötet föreslås att godkänna att Pavel Drozdov därmed har två positioner inom            
föreningen.  
 
Bifalles. Mötet beslutar att välja in Anna Hinders som ordförande och Pavel            
Drozdov och Gustav Larsson som övriga medlemmar som valberedning 20/21.  
 
16. Övriga Frågor 
Inga övriga frågor.  
 
17. Mötets avslutande 
Mötetsordförande förklarar mötet avslutat.  

 
 
 
________________________ ________________________ 
Daniel Nilsson Ida Alfonsi  
Mötesordförande Mötessekreterare  
 
________________________ ________________________ 
Oscar Blixt Wilma Johansson 
Justerare Justerare  
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Styrelsens signaturer  
 
__________________________________________________________________________ 
Ordförande Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vice Ordförande Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________
Ekonomiansvarig Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Pubmästare Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________
Pubmästare Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Utskottsansvarig Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Marknadsföringsansvarig Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________
It-ansvarig Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Fastighetsansvarig Namnförtydligande  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Stationschef  Namnförtydligande  
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		Victor Eriksson
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Luisa Peplow
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Wilma Johansson
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Viktoría Lovísa Frostadóttir



 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Näringslivsansvarig Namnförtydligande  
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Närvarande på höstmötet 2020 
 
Medlemmar:  
 

1. My Johansson 
 

2. Josefine Johansson 
 

3. Viktoria Frostadottir 
 

4. Namwan Chansaeng 
 

5. Ida Alfonsi 
 

6. Wilma Johansson 
 

7. Oscar Blixt 
 

8. Felicia Thiers 
 

9. Adrian Olbers 
 

10. Ida Granrot 
 

11. Pavel Drozdov 
 

12. Anna Hinders 
 

13. Victor Eriksson 
 

14. Luisa Peplow 
 

15. Emelie Östbring 
 

16. Frida Bengtsson 
 

17. Tobias Öberg 
 

18. Amanda Bjerva 
 

19. Alexander Andersson 
 



 
 

20. Gustav Ohlén 
21. Linnea Önesand 

 
22. Никлас Матсович Улссoн 

 
23. Hugh Nolan 

 
24. Mikaela Johansson 

 
25. Hampus Sjöblom 

 
26. Wilma Karlsson 

 
27. Jonathan Erös 

 
28. Wilma Jonsson 

 
29. Elena Maiwald 

 
30. Micael Appelholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Välkommen till Stampus höstmöte 2020! 
 
Kära medlem, 
 
Även om höstterminen än är ung är det dags att blicka framåt mot Stampus årliga höstmöte.                
Mötet kommer i år att äga rum torsdagen den 12:e november på Helsingborgen, 19:00. Under               
kvällen kommer vi bland annat att presentera föreningens verksamhetsberättelse,         
verksamhetsplan och budget.  
 
Du som medlem har möjlighet att skicka in motioner om du vill lyfta några specifika frågor                
och på så sätt påverka vår verksamhet. Vi arbetar för att förgylla just din studietid, så missa                 
inte chansen att göra din röst hörd! Motioner mailas till ordforande@stampus.se senast den             
15:e oktober. 
 
Tillsammans kommer vi även att välja in en ny valberedning. Valberedningens uppgift är att              
hitta kandidater till nästa års styrelse och är därför otroligt viktig för vår förening. Om du tror                 
att just du skulle passa för rollen eller vill veta mer om vad arbetet innebär, tveka då inte att                   
höra av dig till valberedning@stampus.se. Ansökan stänger den 25:e oktober. 
 
Oavsett om du vill påverka vår verksamhet eller bara är nyfiken på vad vi sysslar med är du                  
varmt välkommen! För att kunna rösta under mötet behöver du ha ett aktivt medlemskap i               
Stampus samt visa upp legitimation. Självfallet bjuder vi på någonting att äta och baren              
kommer att vara öppen för den som är törstig.  
 
På återhörande! 
 
My Johansson 
Ordförande 

 
Härmed kallas Stampus studentförenings medlemmar till höstmötet: 
 
Datum: 12:e november 2020 
Tid: 19:00 (prick prick) 
Plats: Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg 
  



 
 

 
Welcome to Stampus Autumn Meeting 2020! 
 
Dear member, 
 
Although the autumn semester is still young, it is time to look ahead towards Stampus annual                
Autumn Meeting. The meeting will be held on Thursday the 12:th of November at              
Helsingborgen, 7 PM. Among other matters, the organisation's annual report, business plan            
and budget will be presented during the evening.  
 
As a member, you hold the opportunity to submit motions if there are particular matters you                
would like to raise and therefore influence our operation. We aim to enhance your study time,                
so do not miss the chance to make your voice heard! Motions are submitted to               
ordforande@stampus.se, no later than the 15:th of October.  
 
Together, we will also vote in the new Election Committee. The Election Committee's main              
assignment is to find candidates for the board of next year and is therefore incredibly               
important for our organisation. If you think that you would be a good fit for this role or want                   
to know more about what it means to be on the committee, do not hesitate to contact                 
valberedning@stampus.se. The application period ends on the 25:th of October.   
 
No matter if you want to affect our operation or if you are simply curious of what we do you                    
are more than welcome to the meeting. To be able to vote you must have an active                 
membership in Stampus and show your ID. We will of course offer something to eat and the                 
bar will be open, in case you are thirsty.  
 
Until next time! 
  
My Johansson 
President 

 
Hereby the members of Stampus Student Organisation are summoned to the Autumn            
Meeting: 
 
Date: 12:th of November 2020 
Time: 7 PM (prick prick) 
Location: Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg 
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Stampus höstmöte   

12/11-2020 
Kallelse till höstmötet utkom den 20120-10-08 (enligt §4:11) 

 

 
 
 
 
 



 
 

1. Föredragningslista (Uppfyller §4:8:2)   
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande  
3. Val av mötessekreterare  
4. Val av två justerare tillika rösträknare  
5. Fråga om mötets behöriga utlysande  
6. Upprättande av röstlängd 
7. Beslut om adjungeringar  
8. Fastställande av dagordningen  
9. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår  
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår  
11. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår  
12. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan  
13. Fastställande av verksamhetsårets budget  
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår  
15. Val av valberedning  
16. Övriga Frågor  
17. Mötets avslutande  

 

2. Verksamhetsberättelse 
Avseende verksamhetsåret 2019-07-01 till 2020-06-30 (enligt §11:2). 
 

2.1 Styrelsen 

Styrelsen har bestått av (t.o.m. 2020-06-30): 
Ordförande: Pavel Drozdov 
Vice ordförande: Anna Hinders 
Ekonomiansvarig: Totte Albinsson 
Pubmästare: Marcus Sjökvist 
Pubmästare: Anna Lorenz 
Näringslivsansvarig: Wilma Frennfelt 
Marknadsföringsansvarig: Ebba Karlsson 
Fastighetsansvarig: Jonatan Jensen 
Utskottsansvarig: Märtha Sandin Värn 
IT-ansvarig: Tim Solvang 
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 

 



 
 

2.2.1 Assistenter till styrelsen (t.o.m. 2020-06-30): 
Pubmästarassistent: Adrian Olbers 
Pubmästarassistent: Victor Bý 
Pubmästarassistent: Emma Olsson 
Pubmästarassistent: Lisa Heim (t.o.m. 31/12-2019) 
Vice stationschef: Victor Lindroth 
 
2.2.2 Utskottsordföranden (t.o.m. 2020-06-30) 
Filip Nordström, Jimmy Westman, Max Persson, Alexander Kainz (t.o.m. 2020-01-31), Anh           
Vu (fr.o.m. 2020-01-21), Linnéa Kuczerski, Oskar Pettersson, Victor Paulsen, Hanna          
Isaksson, Totte Albinsson, Andréas Ivarsson, Victor Bý, Malin Andersson, Ida Karlsson,           
Sofie Jacobsson, Carl Cronerud, Ida Granrot, Linnea Murmark 
 
2.2.3 Valberedningen (t.o.m. höstmötet 2020): 
Valberedningsordförande: Anton Mathisson  
Övriga medlemmar: Philip Nilsson, Victor Lindroth 
 
2.2.4 Revisorer (t.o.m. 2020-06-30) 
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.  
● 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.  

 

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 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         
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 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 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 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 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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
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.  Verksamhetsplan 
Verksamhetsår 2020.07.01- 2021.06.30 
 
3.1 Stampus 

Stampus är en ideell studentförening med inriktning på sociala sammanhang utanför           
studierna. Verksamheten bedrivs av en styrelse i samverkan med föreningens ideellt           



 
 

engagerade medlemmar, för att tillföra ett mervärde till Helsingborgs studentliv. Stampus           
anordnar aktiviteter som exempelvis restaurang, nattklubb och sportaktiviteter samt erbjuder          
rabatterade priser och övriga erbjudanden hos Stampus samarbetspartners. Stampus anordnar          
utöver ordinarie verksamhet ett antal större evenemang under året. Föreningens medlemmar           
ges möjlighet att engagera sig och skapa erfarenhet inom pub- och restaurangverksamhet,            
eventplanering, DJ-verksamhet och radiosändning. Föreningen arbetar för att förgylla         
medlemmarnas studietid samt att vidhålla och utveckla Helsingborgs studentliv.  
 
3.2 Styrelsen 

Styrelsen skapar och möjliggör evenemang för medlemmarna genom att planera och           
koordinera verksamheten. Alla beslut som tas sker med medlemmarnas intressen i åtanke.  
 
Stampus styrelse består av (t.o.m. 2021-06-30): 
Ordförande: My Johansson 
Vice Ordförande: Ida Alfonsi 
Ekonomiansvarig: Josefine Johansson 
Pubmästare: Adrian Olbers 
Pubmästare: Victor Eriksson 
Näringslivsansvarig: Namwan Chansaeng 
Marknadsföringsansvarig: Amanda Bjerva 
Fastighetsansvarig: Viktoría Frostadottír 
Utskottsansvarig: Wilma Johansson 
IT-ansvarig: Oscar Blixt 
Samt Stationschef med rösträtt på styrelsemöten enligt §8:6:2 
Stationschef: Luisa Peplow 
 
 
3.3 Övriga förtroendeposter 

 
3.3.1 Assistenter till styrelsen (t.o.m. 2021-06-30): 
Pubmästarassistent: Emil Lindberg 
Pubmästarassistent: Carl Cronerud 
Pubmästarassistent: Gustav Ohlén 
Pubmästarassistent: Jonathan Erös 
Marknadsföringsassistent: Elena Maiwald 
 
3.3.2 Utskottsordföranden (t.o.m. 2021-06-30): 
Stampus IF: Mikaela Johansson, Marianna Ciepiela 
Skidutskottet: Andréas Ivarsson, Victor Bý, Wilma Frennfelt 
Surfutskottet: Lone Carlsson 
Spelutskottet: Carl Cronerud 
Eventutskottet: May Demangeot 
Brunchutskottet: Micaela Carlsson 



 
 

 
3.3.3 Valberedningen består av (t.o.m. höstmötet 2020): 
Anton Mathisson 
Philip Nilsson 
Victor Lindroth 
 

3.3.4 Revisorer (t.o.m. 2021-06-30): 
Pavel Drozdov 
Totte Albinsson 

  
3.4 Verksamhetsplan 
 
3.4.1 Evenemang 
Stampus studentförening strävar efter att erbjuda aktiviteter och evenemang som riktar sig till             
studerande på Lunds universitet och andra högre lärosäten inom Helsingborg. Under           
kommande verksamhetsår anpassas samtliga aktiviteter och evenemang löpande i samband          
med myndigheternas restriktioner och rekommendationer gällande coronapandemin. I den         
mån det är möjligt planeras restaurang, pub, brunch, sittningar, skid- och surfresa,            
idrottsaktiviteter samt aktiviteter och evenemang med samarbetspartners. Större        
musikarrangemang planeras att genomföras under våren, förutsatt att det är möjligt med            
hänsyn till covid-19. Under året planeras även pluggkvällar tillsammans med Agora,           
Ingenjörssektionen och Modevetenskapliga Studierådet för att tillgängliggöra Helsingborgen        
för samtliga studenter i Helsingborg.  
 
Målsättningen med evenemangen är huvudsakligen att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter            
för våra medlemmar samtidigt som dessa ska genomföras på ett säkert sätt, detta med              
avseende på medlemmarnas hälsa.  
 
3.4.2 Samarbeten 
Stampus kommer fortsatt att arbeta för en god relation med övriga studentorganisationer i             
Helsingborg, Helsingborgs stad samt lokala näringar för att gemensamt utveckla          
Helsingborgs studentliv. Förutom pluggkvällarna kommer Stampus att genomföra        
samarbeten med Agora och Ingenjörssektionen under deras respektive nollningsveckor.         
Stampus kommer även att genomföra ett antal takeovers med olika samarbetspartners i            
Helsingborg. Vidare kommer föreningen att vara representerad i olika forum där           
studentorganisationerna och Helsingborgs stad kan diskutera olika frågor som rör          
studentlivet.  
  
3.4.3 Ekonomi 
Under följande verksamhetsår kommer vi fortsätta med föregående års arbete med att få             
ekonomin att genomsyra hela styrelsen för att föreningen ska få en gemensam förståelse för              
den ekonomiska situationen. Covid-19 påverkar föreningens vanliga verksamhet i bl.a.          
minskning av antal medlemmar vid event och event som fått ställas in. Vi förväntar oss att                



 
 

restriktionerna kommer påverka ekonomin och vi arbetar med att se hur vi kan använda våra               
resurser mer effektivt för att nå ett positivt resultat i slutet på räkenskapsåret.  
 
Medlemsintäkterna ligger i skrivande stund (4/11-2020) nära förra årets resultat vid samma            
tidpunkt men på grund av de hårdare restriktionerna som infördes i slutet av oktober räknar vi                
med en liten minskning i resultatet i slutet på året.  
 
3.4.4 Mål under verksamhetsåret 
Den huvudsakliga målsättningen under året är att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för              
våra medlemmar. I arbetet mot detta mål tar vi givetvis hänsyn till våra medlemmars hälsa -                
såväl fysisk som psykisk. Samtlig verksamhet anpassas löpande efter myndigheternas          
rekommendationer och restriktioner för att minska risken för spridning av covid-19. Under de             
perioder då föreningen inte varit aktiv, exempelvis i våras då covid-19 först började spridas i               
regionen, har behovet av studiesociala mötesplatser visat sig tydligt hos våra medlemmar.            
Därför ämnar den sittande styrelsen till att genomföra så mycket som möjligt av föreningens              
ordinarie verksamhet i den utsträckning det är såväl lämpligt som möjligt med avseende på              
rådande rekommendationer och restriktioner.  
 
Vad gäller medlemsantal har den sittande styrelsen som mål att nå samma antal som förra               
året, det vill säga ungefär 350 medlemmar. Med tanke på den nedåtgående trenden i              
medlemmar som har synliggjorts de senaste åren samt coronapandemins oförutsägbarhet          
förväntas inte ett ökat intresse för föreningen.  
 
Vidare kommer styrelsen att arbeta för att bevara erfarenhet och kunskap i föreningen. För att               
göra detta kommer ett reglemente för alla styrelseposter att tas fram samt översiktliga             
riktlinjer för hela verksamhetsåret. Olika guider och manualer kommer att produceras till            
uppgifter och områden där det finns behov av det. Visionen är att dessa dokument kan               
bevaras under flera verksamhetsår och uppdateras allteftersom nya problem löses.          
Förhoppningen är att framtida styrelser inte behöver hantera samma problem som sina            
företrädare i början av varje verksamhetsår samt göra överlämningen mellan avträdande och            
tillträdande styrelsemedlemmar smidigare. 
 

4. Nominerade till valberedning 

Valberedningsordförande: Anna Hinders 
Valberedningsledamöter: Pavel Drozdov, Gustaf Larsson 
 

5. Övriga dokument 

För balans- och resultaträkning: se dokumentet “Årsbokslut 2019-2020”. 
För revisionsberättelse: se dokumentet “Revisionsberättelse 2019-2020”. 
För budget: se dokumentet “Budget 2020-2021”. 
 



 
 

Samtliga dokument finns tillgängliga här:     
https://drive.google.com/file/d/1CeOAku84OfgrQCZR_uBeDUOLSdG7qhKe/view?usp=sha
ring  
 

https://drive.google.com/file/d/1CeOAku84OfgrQCZR_uBeDUOLSdG7qhKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CeOAku84OfgrQCZR_uBeDUOLSdG7qhKe/view?usp=sharing
Stamp


