Helsingborgsspexets stadgar
Kapitel 1 – Helsingborgsspexets ställning
§ 1.1

Spexföreningen Helsingborgsspexet är en fristående förening vid Campus Helsingborg

Kapitel 2 – Helsingborgsspexets uppgift
§ 2.1

Helsingborgsspexet har till uppgift att producera årligt återkommande god familjeunderhållning

Kapitel 3 – Medlemmar
§3.1
§3.1.1
§3.1.2

§3.1.3

§3.1.4
§3.2
§3.2.1

§3.3
§3.3.1

Ordinarie medlem – Aktiv Helsingborgsspexare
Person som för Helsingborgsspexets räkning engagerar sig i det innehavande spexårets
verksamhet.
Behörighet
Behörig för aktivt medlemskap är student vid högre utbildning som studerar eller bor i
Helsingborg samt X-spexare. Andra talanger kan undantagsvis väljas in i styrelsen.
Skyldigheter
Aktiv Helsingborgsspexare är skyldig att:
- lägga den tid som uppgiften man tagit på sig kräver
- om förutsättningarna att klara uppgiften man tagit på sig förändras, snarast meddela
närmst ansvarig
Rättigheter
Aktiv Helsingborgsspexare äger rätt att:
- deltaga på Helsingborgsspexets allmänna möten med yttrande-, yrkande – och rösträtt
- deltaga på alla Helsingborgsspexets arrangerade aktiviteter
- minst två (2) dagar innan ordinarie biljettsläpp boka ett av styrelsen på förhand beslutat
maxantal biljetter
Medlemsavgift
Helsingborgsspexet tar inte ut någon medlemsavgift av aktiva spexare
Förutvarande medlem – X-spexare
Med X-spexare avses person som tidigare spexår varit aktiv Helsingborgsspexare
Rättigheter
X-spexare äger rätt att:
- deltaga på Helsingborgsspexets allmänna möten med yttrande- och yrkanderätt
- deltaga på Manusgasque, spexnyår samt övriga tillställningar där styrelsen anser det
lämpligt
Stödspexare
Stödspexare är person som betalat av föregående årsmöte fastslagen stödmedlemskapsavgift
för innehavande spexår
Rättigheter
Stödspexare äger rätt att:
- minst två (2) dagar innan ordinarie biljettsläpp boka två (2) biljetter till ordinarie
föreställning samt två (2) biljetter till slasqueföreställningen
- erhålla kallelse till samt deltaga på manusgasque, spexnyår samt övriga tillställningar där
styrelsen och sexmästeriet anser det lämpligt
- erhålla erbjudande om att köpa en kopia av inspelningen av innevarande års
produktion

Kapitel 4 – Helsingborgsspexets möten
§4.1

§4.2
§4.3
§4.4
§4.5

§4.6

§4.7

Helsingborgsspexets viktigare beslut skall tas vid allmänna möten där samtliga aktiva
Helsingborgsspexare får närvara. Minst åtta (8) medlemmar måste närvara för att mötet
ska uppnå beslutmässighet. Vid behov skall votering angående beslut ske. Mindre beslut
fattas av styrelsen.
Allmänt möte hålles då Helsingborgsspexets styrelse så finner nödvändigt – dock minst en
gång per termin.
Tidigt under höstterminen skall minst ett upptaktsmöte hållas. Syftet är att introducera
Helsingborgsspexet för alla intresserade.
Kallelse till årsmötet samt möte där större beslut skall tas skall av styrelsen utsändas till
samtliga aktiva Helsingborgsspexare senast åtta (8) dagar före mötet.
Årsmöte
1. Styrelsens berättelse över sist förflutna verksamhetsår.
2. Beslut om föregående års eventuella vinstdisposition.
3. Val av styrelse
4. Beslut om kommande års stödmedlemskapsavgift
Höstmöte
1. Styrelsens presentation av kommande verksamhetsår.
2. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
3. Val av sektionsansvariga enligt stadgan kap. 8.
4. Beslut om kommande års valberedning.
Ett budgetmöte skall hållas av den nya styrelsen efter årsmötet. Ett budgetförslag skall
läggas fram och godkännas vid allmänt möte före Manusgasquen.

Kapitel 5 – Årliga traditioner
§5.1
§5.2
§5.3
§5.4

Spextunnan skall på något sätt figurera i samtliga uppsättningar av Helsngborgsspexet.
Varje år skall en avslutningsfest hållas efter sista föreställningen. Sexmästeriet är ansvarigt
för denna fest.
I november månad varje år skall manus presenteras på Manusgasquen. Inbjudna till denna
fest är samtliga aktiva Helsingborgsspexare. Sexmästeriet är ansvarigt för denna fest.
I slutet av vårterminen skall spexnyår firas. Bjudna till denna tillställning är aktiva
Helsingborgsspexare, X-spexare, stödspexare samt dessa kategoriers respektive.
Sexmästeriet är ansvarigt för denna fest.

Kapitel 6 – Helsingborgsspexets styrelse
§6.1

§6.2
§6.3

Helsingborgsspexets högsta verkställande organ är Helsingborgsspexets styrelse, vilken
utgörs av:
1. Ordförande, titulerad Spexmästare
2. Vice Ordförande, titulerad Halvledare
3. Kassör, titulerad Skattmästare
4. Informations- och Teknikansvarig, titulerad IT
5. Producenten
Styrelsen skall alla vara aktiva Helsingborgsspexare. Helsingborgsspexets styrelse
tillämpar rullande sekreterare på sina möten
Styrelsen äger rätt att fatta beslut då minst fyra (4) aktiva ledamöter är närvarande.
Det åligger styrelsen att:
1. Inför allmänna mötet ansvarar för hela Helsingborgsspexets verksamhet.
2. Verkställa och övervaka genomförandet av allmänna mötets beslut.
3. Förvalta och ansvara för Helsingborgsspexets medel och sköta löpande ärenden.
4. I övrigt på alla sätt verka för att §2.1 efterlevs.
5. Lägga fram budgetförslag enligt §4.7.

Kapitel 8 – Helsingborgsspexets sektioner
§8.1

§8.2

Helsingborgsspexet delas in i följande sektioner:
1. Sektionen för skådespeleri och regi; Scengångarna
Ansvarig för Scengångarna tituleras Regissör
2. Sektionen för musik; Oooorkestern
Ansvarig för Oooorkestern tituleras Kapellmästare
3. Sektionen för scenografi; Pyssel&Papp-orna
Ansvarig för Pyssel&Papp-orna tituleras Scenmästare
4. Sektionen för sminkning; Snyggeriet
Ansvarig för Snyggeriet tituleras Snyggast
5. Sektionen för kläder; Kostymnissarna
Ansvarig för Kostymnissarna tituleras Huvudnisse
6. Sektionen för mat, dryck och fest; Sexmästeriet
Ansvarig för Sexmästeriet tituleras Sexmästare
7. Sektionen för marknadsföring och sponsring; Sporrarna
Ansvarig för Sporrarna tituleras Pepps
8. Sektionen för manusskrivandet; Manusgruppen
Ansvarig för Manusgruppen tituleras Manuschef
9. Sektionen för ljud och ljus; Se&Hör
Ansvarig för Se&Hör tituleras S’ör
10. Sektionen för dokumentation; Paparazzi
Ansvarig för Paparazzi tituleras Papa
11. Sektionen för mindre uppträdanden; Skryt
Ansvarig för Skryt tituleras Skrytmästare
Sektionernas sammansättning bestäms av respektive sektionsansvarig. Då scengångarna är
den enda sektionen där platsantalet är begränsat väljs dessa genom öppen audition vilken
hålls mellan höstmöte och manusgasque. Urvalet av scengångare avgörs av en jury vilken
väljs av styrelsen.

Kapitel 9 – Helsingborgsspexets ekonomi
§9.1
§9.2

Helsingborgsspexets ekonomi strävar efter att nå nollresultat på verksamheten. Ett
anständigt belopp bör budgeteras till varje nästföljande års spex.
Ordförande och kassör ska vara firmatecknare för föreningen. Firman tecknas var för sig.

Kapitel 10 – Helsingborgsspexets tideräkning
§10.1
§10.2
§10.3

Ett spexår varar fr.o.m 1/7 t.o.m. 30/6 efterföljande år.
Helsingborgsspexets verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsefunktionärernas
mandattid utgörs av ett spexår.
Övriga funktionärers mandattid följer spexåret.

Kapitel 11 – Tolkning av Helsingborgsspexets stadgar
§11.1
§11.2

Uppstår tvistighet rörande dessa stadgars tolkning gäller i första hand Helsingborgsspexets
styrelses uppfattning.
Beslut om ändring av Helsingborgsspexets stadgar sker med 2/3 majoritet vid två (2) på
varandra följande allmänna möten. Dessa skall äga rum under på varandra följande spexår
och vara åtskilda med minst två månader.

Kapitel 12 – Dokumentation och arkivföring
§12.1
§12.2

IT ansvarar för Helsingborgsspexets arkiv.
Varje uppsättning av Helsingborgsspexet skall spelas in.

Kapitel 13 – Helsingborgsspexets upplösning
§13.1
§13.2

Beslut om upplösning av Helsingborgsspexet sker med 2/3 majoritet vid två allmänna
möten. Dessa skall äga rum under två på varandra följande spexår och vara åtskilda med
minst två (2) månader.
Vid en eventuell upplösning förvaltas föreningens tillgångar av en vid tillfället vald
förtroendeman under minst tio (10) år. Om föreningen inte under denna tid återupplivats

skänkes tillgångarna till lämplig studentorganisation, lämpligtvis spexrelaterad
organisation vid Campus Helsingborg.

