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§1 - Allmänna bestämmelser
§1.1 Ändamål
Helsingborgsspexet har som ändamål att årligen producera god familjeunderhållning i
form av en teaterföreställning med historisk anknytning. Föreningen ska aktivt arbeta för
god sammanhållning och främja gemenskap.
§1.2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar i
medlemsregistret.
Helsingborgsspexet är en fristående ideell studentförening vid Campus Helsingborg.
§1.3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, höstmöte och styrelsen.
§1. 4 Firmateckning och ekonomi
Föreningens firma tecknas av ordförande som tituleras som spexmästare inom föreningen
och kassör som tituleras som skattmästare inom föreningen i Helsingborgsspexets styrelse.
Firman tecknas var för sig.
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§1.4.1 Ekonomi
Helsingborgsspexets ekonomi strävar efter att nå̊ nollresultat på̊ verksamheten. Ett
anständigt belopp bör budgeteras till varje nästföljande års spex.
§1.5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig mellan 1/7 till och med 30/6
kommande år.
§1.6 Stadge- och reglemente tolkning
Uppstår tvistigheter rörande stadgars- och reglementes tolkning gäller i första hand
Helsingborgsspexets styrelses uppfattning.
§1.6.1 Tvistigheter mellan stadgar- reglemente
Uppstår oense, gäller det som står i stadgarna i första hand.
§1.7 Stadga och reglemente ändring
§1.7.1 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med
minst en (1) månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem
som styrelsen. Vid ett beslutande möte kan även en medlem som styrelsemedlem
muntligt ge förslag till stadgeändring.
§1.7.2 reglemente ändring
Ändring eller tillägg i reglemente sker vid 2/3 majoritet vid ett (1) allmänt möte.

§1.8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två (2) på varandra följande möten, med
minst två (2) månaders mellanrum. Varav ett (1) skall vara årsmöte, med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar
förvaltas av en vid tillfället vald förtroendeman under maximalt tio (10)
år. Om föreningen inte under denna tid återupplivats skänkes tillgångarna till lämplig
studentorganisation.
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§2 - Föreningens medlemmar
§2.1 Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer som studerar vid högre utbildning och som är
över 18 år. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemmarna består
av aktiva spexare, X-spexare och stödmedlemmar.
Styrelsen ska godkänna alla medlemskap där personer inte studerar vid högre utbildning.
Som medlem av Helsingborgsspexet godkänner personen att föreningen använder dess
personuppgifter för att föra medlemsregister. Medlemskapet löper under verksamhetsåret,
och vid verksamhetsårets slut raderas medlemsförteckningen.
§2.1.1 Aktiv spexare
En person som för Helsingborgsspexets räkning i officiell kapacitet engagerar sig i
det aktuella verksamhetsåret i en eller flera sektioner. De äger rätt att deltaga på
Helsingborgsspexets allmänna möten med yttrande- yrkande – och förslagsrätt,
samt deltaga på alla föreningens aktiviteter. Aktiva spexare har som skyldighet att
lägga ner den tid som krävs för den uppgift medlemmen åtagit sig, och om den inte
kan det är den skyldig att meddela närmast ansvarig.
§2.1.2 X-spexare
Person som tidigare varit aktiv medlem i föreningen, och som engagerar sig i
Helsingborgsspexets sociala evenemang där styrelsen finner det lämpligt. De äger
rätt att deltaga på Helsingborgsspexets allmänna möten med yttrande- och
förslagsrätt.
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§2.1.3 Stödmedlemmar
Person som valt att genom att ge ut sina kontaktuppgifter få information via mail
från föreningen och stötta föreningen med materiella eller ekonomiska medel. Den
har rätt att deltaga på Helsingborgsspexets sociala evenemang där styrelsen finner
det lämpligt.
För varje verksamhetsår upprättas en stödmedlemskap lista som vid
verksamhetsårets slut raderas.
§2.1.4 Allmänna rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar har rätt till att få ta del av information gällande föreningens
angelägenheter och följa föreningens stadgar, samt beslut som fattats av
föreningsorganen. De äger inte rätt till att ta del av Helsingborgsspexets
behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§2.2 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligt eller muntligt anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet upphör i
sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Detta gäller dock inte
aktiva styrelsemedlemmar som måste godkännas av ett allmänt möte.
§2.3 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem ur föreningen om denne har motarbetat
föreningens ändamål och uppenbart skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning får
inte fattas utan att medlemmen blivit både skriftligt och muntligt varnad. I varningen skall
skälen till uteslutning redovisas, samt ange vad medlemmen skall iaktta för överklagande.
Om medlemmen fortfarande motarbetar föreningens ändamål, sker ytterligare en varning
och personen får inom 14 dagar tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för
beslutet skriftligen meddelas den berörda. En utesluten medlem har rätt att efter ett spexår
räknat ansöka om nytt medlemskap.
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§3.1 Tidpunkt, samt kallelse för årsmöte
Årsmötet, kallad Spexnyår, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls minst en
månad innan verksamhetsårets slut på tid och plats som styrelsen bestämmer. För att mötet
ska bli beslutsfattande måste minst 25 % av verksamhetsårets röstberättigade medlemmar
närvara.
§3.1.1 Kallelse till årsmötet
Detta skall av styrelsen senast två (2) veckor före mötet levereras till
medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig
betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och ekonomiska berättelser, verksamhetsplan med budget, samt
valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet. I kallelsen skall
anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§3.2 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från
medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.
§3.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som aktivt deltagit under verksamhetsåret, samt står registrerade i
Helsingborgsspexets medlemslista och innan verksamhetsårets början fyllt minst 18 år har
rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som
inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
§3.4 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet, där det krävs minst 2/3 av rösterna för att beslut om stadgeändring ska godkännas.
För andra beslut krävs det enkel majoritet.
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§3.5 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
§3.6 Ärenden vid Spexnyår
Vid Spexnyåret skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Närvarolista.
7. Presentation av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret i den mån det är möjligt.
2. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
3. Muntligt förslag till stadgeändring påkommen under aktivt möte.
4. Val av:
a.

Styrelse

b.

Skrytmästare

c.

Manuschef

2. Eventuellt övriga frågor och funderingar.
§ 3.7 Tidpunkt, samt kallelse för höstmöte
Höstmöte, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer. För att mötet ska bli beslutsfattande måste det närvara minst 1/4 av
röstberättigade medlemmar.
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§3.7.1 Kallelse till höstmöte
Skall av styrelsen senast två (2) veckor före mötet levereras på följande sätt; på
Helsingborgsspexets olika officiella informationskanaler, t.ex. Helsingborgsspexets
hemsida och Helsingborgsspexets officiella Facebook-sida. Förslag väckta på
årsmötet om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall röstas om, och skall anges i dagordningen.
§3.8 Ärenden vid Höstmöte
Vid Höstmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Närvarolista.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
8. Kort presentation av Helsingborgsspexet.
9. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
10. Behandling av propositioner och motioner från Spexnyåret.
11. Val av sektionsledare och eventuella vakanser i styrelsen.
12. Övriga frågor och funderingar.
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§ 3.9 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när minst 1/4 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före
mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, samt Facebook-sida. Underlåter
styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen ta upp det
på nästa årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till
behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller
vad som sägs i §2.

§4 – Valberedningen
§4.1 Sammansättning och åligganden
Valberedningen ska bestå av minst två personer, valda av årsmötet.
Valberedningen har till uppgift att hitta kandidater från aktiva spexare som ska sitta i
Helsingborgsspexets styrelse.
Senast en (1) vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag.

§5 - Styrelsen
§5.1 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra (4) övriga ledamöter.
Styrelsen ska bestå av aktiva spexare.
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§5.1.1 Styrelsen består av fasta följande poster:
a. Ordförande, titulerad Spexmästare
b. Vice ordförande, titulerad Vice Spexmästare
c. Kassör, titulerad Skattmästare
d. Informations och Teknikansvarig, titulerad IoT
e. Producent
§5.2 Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
1. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
2. verkställa av årsmötet fattade beslut
3. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
4. ansvara för och förvalta föreningens medel
5. förbereda årsmöte och allmänna möten
6. I övrigt på alla sätt verka för att § 1.1 efterlevs.

§5.3 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder kontinuerligt under verksamhetsåret, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.
Styrelsen äger rätt att fatta beslut då minst tre (3) aktiva ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid brådskande
fall får beslut om ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde.
Vid sammanträde av styrelsen skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till
protokoll.
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§5.4 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§6 – Sektionerna
§6.1 Helsingborgsspexets medlemmar delas in i sektioner
Sektionerna består av sektionsledare, samt dess medlemmar. Sektionerna ska bestå av
aktiva spexare. Varje sektionsledare ansvarar för sin sektion, och har en kontinuerlig
dialog med representant från Helsingborgsspexets styrelse. Denna representant har i
uppgift att ta upp funderingar och förfrågningar från sektionsledare på styrelsemöten.
§6.1.1 Representant från styrelsen är Producenten. Den ska tillsammans med
styrelsen ha koll på sektionernas budget och har ansvar för verksamhetsårets
teateruppsättning.
§6.1.2 Sektionernas sammansättning bestäms av sektionsledaren, om personen
möter kraven enligt §2.1. Gör den inte det måste sektionsledaren be Producenten
att styrelsen röstar igenom personen som medlem av föreningen.
§6.2 Sektionledarnas åligganden
Alla sektioner utom Scengångarna har ett obegränsat antal platser, och sektionsledaren har
ett ansvar att ta emot sektionsmedlemmar så länge de uppfyller kraven enligt §2.1 samt
§2.1.1
§6.2.1 Då antalet platser i sektionen Scengångarna är begränsade, sker urvalet
genom en rekryteringsprocess i form av auditions. Denna ansvarar Producenten för,
och genomförs mellan Höstmöte och manussläpp. Juryn ska bestå av personer som
är medlemmar i föreningen men inte själva önskar stå på scen. Vid avhopp kan
roller tillsättas utan att auditions är nödvändigt, detta gäller särskilda fall där det
inte finns tid för extrainsatta auditions.
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§6.3 Sammansättning
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
§6.4 Sexmästeriets åligganden
Då sektionen Sexmästeriet håller sittningsevenemang, rekommenderas de gå passande
utbildning för att hålla serveringstillstånd på Helsingborgen. Detta för att kunna stå som
serveringsansvarig på sittningsevenemang.
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§6.4.1 Sektionsledaren för Sexmästeriet har i ansvar att arrangera sittningen för
manussläpp, kallad Manusgasque, som hålls efter Höstmöte och före utgången
av november månad, på en tid och plats som styrelsen bestämmer. Inbjudna till
denna sittning är medlemmar som uppfyller § 2.1.1 samt de som styrelsen finner
lämpliga.
§6.4.2 Sexmästeriet är ansvarig för att under spexhelgerna se till att det finns
förfriskningar för aktiva medlemmar.
§6.4.3 Det åligger sexmästeriet att efter avslutad premiär anordna en
premiärsittning på tid och plats som Sexmästeriet bestämmer. Inbjudna till denna
sittning är medlemmar som uppfyller §2.1.1 samt de som styrelsen finner
lämpliga. Efter verksamhetsårets föreställningar är över åligger det Sexmästeriet
att anordna en sittning, kallad Slasquesittning, som hålls före utgången av maj
månad på tid och plats som Sexmästeriet bestämmer. Inbjudna till denna sittning
är medlemmar som uppfyller § 2.1, samt de som styrelsen finner lämpliga.

§7 – Årliga traditioner
§7.1 Innan Höstmöte skall föreningen utlysa ett informellt möte där personer kan komma
med frågor. Detta möte har ingen beslutsrätt. Det åligger styrelsen att anordna denna träff.
§7.2 Varje uppsättning av Helsingborgsspexets produktion skall spelas in.
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