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Förtext 

Om detta reglementes innehåll beslutar HHUS ordinarie årsmöte med enkel majoritet. 

Reglementetssyfte är att skapa balans mellan dynamik och kontinuitet inom HHUS. Reglementet 

reglerar hur HHUSorganisation ska var uppbyggd och tydliggör ansvarsfördelning och 

delegationsordning. Vidare regleras områden som är av vikt för en utveckling av föreningen 

präglad av både kontinuitet och dynamik. Reglementet ska följa HHUS stadgar. 

Organisation 

2.1 Organisationens olika enheter 
HHUS organisation består av följande enheter. 

2.1.1 Styrelse 

Styrelsen är HHUS högsta beslutande organ då inte årsmötet är samlat. 

2.1.2 Advisory board 

Advisory board är styrelsens rådgivande organ, vars uppgift är att bidra med erfarenhet och 

förutsättningar till kontinuitet inom föreningen. 

2.1.3 Inspektor 

Inspektor är HHUS verksamhetsrevisor, vars uppgift är att granska styrelsens arbete för 

medlemmarnas räkning och kontrollera att stadgar, reglemente och ändamål alltid följs. 

2.1.4 Revisorer 

Revisorernas uppgift är att granska HHUS räkenskaper. 

2.1.5 Utskott 

Ett utskott är en huvudgren av HHUS. Utskotten är direkt underställda styrelsen och leds av en 

styrelseledamot. Samtliga ledamöter i utskotten utses av styrelsen. Utskottens verksamhet 

regleras i verksamhetsbeskrivningar om vilka styrelsen fattar beslut 

2.1.6 Mästeri 

Ett mästeri är en del av HHUS som inte är ett utskott, men ansvarar för en kontinuerlig 

verksamhetsdel. Mästeriernas ledamöter utses av utskotten om ej annat följer av detta 

reglemente. 
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2.1.7 Projektgrupp 

Projektgrupp är en grupp som arbetar med projekt med tydlig början och slut. Projektet kan vara 

årligen återkommande eller endast ske en gång. Projektgrupper utses av det utskottet som 

ansvarar för projektet. 

2.1.8 Arbetsgrupp 

Är en grupp som inte är en projektgrupp, men som ansvara för en viss arbetsuppgift 

2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
HHUS leds av styrelsen. Styrelsen består av ledamöter som väljs genom direkta val. 

2.2.1 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av följande 9 ledamöter: 

• Ordförande 

• Vice ordförande 

• Näringslivsutskottets ordförande 

• Kvalitetsutskottets ordförande 

• Sociala utskottets ordförande 

• Ekonomiutskottets ordförande 

• Pubutskottets ordförande 

• Marknadsutskottets ordförande 

• 1 ledamot utan särskilt ansvarsområde 

2.2.2 Styrelsens arbetsordning 

Styrelsen väljs genom val under vårterminen. Mandatperioden är 1 år och löper mellan HHUS 

ordinarieårsmöten. Styrelsen fattar beslut om hur organisationen ska vara uppbyggd, vilket 

innefattar hur många och vilka mästerier och projektgrupper som ska finnas. Styrelsen beslutar 

om hur många och vilka förtroendeposter som ska finnas. 

 

Ordförande, vice ordförande och ledamoten utan särskilt ansvarsområde bildar tillsammans 

presidiet. Presidiet ska representera HHUS utåt och leda verksamheten internt. Presidiet leder 

styrelsens arbete, samt har huvudansvaret för att organisationens olika delar fungera så bra 

som möjligt. Vice ordförande agerar ställföreträdare för ordförande vid dennes frånvaro. 

 

HHUS har två ordinarie platser i styrelsen för USBE och två suppleantplatser för dessa. 

Ordförande ärordinarie ledamot i USBE:s styrelse tillsammans med antingen 

näringslivsutskottets ordförande ellerkvalitetssutskottets ordförande. Den av dessa två som inte 

är ordinarie ledamot är suppleant i USBE:s styrelse. HHUS styrelse utser ytterligare en person 

till den andra suppleantplatsen. 
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Ordförande representerar HHUS i nätverket U9 tillsammans med kvalitetssutskottets ordförande. 

 

Ledamotsposten utan särskilt ansvarsområde finns till för att skapa en möjlighet till en god 

kontinuitet inom HHUS. Kandidater till posten sökes med fördel bland tidigare styrelseledamöter. 

 

Styrelsens protokoll skall vara justerade och tillgängliga på HHUS hemsida senast två veckor 

efter det styrelsesammanträde de förts vid. 

 

Övriga arbetsuppgifter för Styrelsens ledamöter skall tydligt framgå i postbeskrivningar. 

2.2.3 Advisory board 

Advisory board väljs av styrelsen och består av fem till tio personer. Mandatperioden löper på 

två år och ledamöterna väljs växelvis vart annat år. HHUS inspektor kan vara en av ledamöterna 

i Advisory board. Gruppens uppgift är att vara till stöd och hjälp för HHUS, samt bidra med 

kontinuitet och erfarenhet från HHUS och andra organisationer, såsom företag och föreningar. 

Advisory board träffas minst engång per år och ska utöver det stå i löpande kontakt med 

ansvarig inom HHUS styrelse. 

2.3 Utskottens sammansättning och arbetsordning 
HHUS utskott ämnar till att kunna dela upp verksamheten i hanterbara fragment. Varje utskott 

leds av en styrelseledamot. Varje gång ett utskott sammanträder skall protokoll föras över 

ärenden och rapportpunkter som delges. Protokollen skall tillhandahållas styrelsen vid 

nästkommande styrelsemöte. 

 

Samtliga ledningsposter skall definieras tydligt genom postbeskrivningar. 

2.3.1 Näringslivsutskottet 

Ordförande för näringslivsutskottet leder utskottets arbete. I övrigt består utskottet av: 

Företagskoordinator tillika vice ordförande för näringslivsutskottet, Projektkoordinator, 

Säljkoordinator, vice projektledare för Uniaden samt projektledare för arbetsmarknadsdagar som 

drivs helt av HHUS. 

 

Näringslivsutskottets ordförande - leder näringslivsutskottet och näringslivsverksamheten, samt 

har huvudansvar för HHUS kontakter med företag. I uppdraget ingår att representera HHUS i 

USBE:s styrelse samt föreningen Uniaden. 

 

Företagskoordinator tillika vice ordförande i näringslivsutskottet – ansvarar för samordningen av 
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företagsarrangemang och aktiviteter, samt leder de HHUS-medlemmar som är företagsvärdar 

för samarbetsföretag. Företagskoordinatorn har det övergripande ansvaret för 

Företagsmästeriet. 

 

Projektkoordinator – ansvarar för projekt som har anknytning till näringslivsverksamheten. 

 

Uniadenanvarige – är HHUS främste representant och vice projektledare i 

arbetsmarknadsdagen,Uniaden. 

 

Säljkoordinator – leder och koordinerar alla HHUS insatser för att finansiera projekt och allmän 

verksamhet. Säljkoordinator fokuserar sina insatser på företag, institutioner och organisationer 

som inte är samarbetspartners. 

 

Finansmästare – leder Finansmästeriet och dess verksamhet. 

 

Projektledarna för HHUS arbetsmarknadsdagar leder respektive arbetsmarknadsdag. 

 

Näringslivsutskottets verksamhet följer den verksamhetsbeskrivning som styrelsen beslutar om. 

2.3.2 Kvalitetssutskottet 

Består av Kvalitetssutskottets  ordförande och i övrigt: Vice ordförande i Kvalitetssutskottet, en 

kvalitetsansvarig vardera för grundutbildningsprogrammen, en kvalitetsansvarig för 

Masterprogrammen samt International Swedish Connection Coordinator. 

 

Kvalitetssutskottets ordförande – leder kvalitetsutskottet och har huvudansvar för HHUS 

utbildningsbevakning och HHUS deltagande i utbildningsutveckling. Kvalitetssutskottets 

ordförande är ledamot i HHUS styrelse, ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 

samt representerar HHUS i nätverket U9. 

 

Vice ordförande i kvalitetsutskottet - bistår ordföranden, samt har ett särskilt ansvar för 

fristående kurser. 

Kvalitetsansvariga  – ansvarar för utbildningsbevakning och utveckling inom respektive 

ansvarsområde. 

 

International Swedish Connection (ISC) Coordinator – ansvarar för att föra internationella 

studenter närmare HHUS verksamhet. 

 

Kvalitetssutskottets verksamhet följer den verksamhetsbeskrivning som styrelsen beslutar om. 
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2.3.3 Sociala utskottet 

Utskottet leds av Ordförande i sociala utskottet och består i övrigt av Sportmästare, 

Klubbmästare samt Eventkoordinator. Utskottets uppgift är att ansvara för föreningens 

nöjesverksamhet. 

 

Ordförande i sociala utskottet – leder sociala utskottets arbete och har ett huvudansvar 

för föreningskulturen inom HHUS. 

 

Vice ordförande – avlastar ordförande i det dagliga arbetet. 

 

Klubbmästaren - ansvarar för föreningens traditionella sittningar och fester. Klubbmästaren har 

till sin hjälp ett mästeri som väljs av utskottet. 

 

Sportmästaren ansvarar för allehanda hälsofrämjande aktiviteter, såsom idrottsturneringar och 

skidresor. Sportmästaren har till sin hjälp ett mästeri som väljs av utskottet. 

 

Event koordinator – Ansvarar för de fester och sittningar som går utöver föreningens traditioner. 

2.3.4 Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottets uppgift är att ansvara för HHUS ekonomi. Utskottet ansvarar för budgetering, 

uppföljning, bokföring och övrig ekonomisk administration. Finansmästarens uppgift är att leda 

Finansmästeriet och dess verksamhet. 

 

Ekonomiutskottet leds av ordförande i Ekonomiutskottet som till sin hjälp har vice ordförande 

ekonomiutskottet, Junior Controller för Sociala utskottet,  Junior Controller för E-puben, Junior 

Controller övrigt samt Finansmästaren 

. 

2.3.5 Marknadsutskottet 

Marknadsutskottet har huvudansvaret för och samordnar HHUS externa och interna information 

och marknadsföring. 

 

Marknadsutskottet leds av Ordförande i marknadsutskottet och består i övrigt av Chefredaktören 

förEkbladet, IT-ansvarige, rekryteringsansvarig, marknadsföringsansvarig samt ytterligare 

ledamöter om styrelsen beslutar så. 

 

Ordförande i marknadsutskottet leder utskottets arbete och har ansvar för att informera om vad 

som händer i styrelsen och i föreningen, samt huvudansvar för att föreningen följer den antagna 

grafiska profilen. Ordförande i marknadsutskottet är sekreterare i HHUS styrelse. 
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Chefredaktören för Ekbladet – leder Ekbladets redaktion. Styrelsen utser en Redaktionschef, 

samt kan besluta om hur många redaktörer det ska vara. 

 

IT-ansvarig – ansvarar för HHUS hemsida och plasmaskärm, samt ansvarar för övriga 

informationstekniska områden såsom till exempel konton för e-mail, samt kontakten med IT-

avdelningen vid Handelshögskolan i Umeå. 

 

Marknadsföringsansvarig - vice ordförande i marknadsutskottet och ansvarar för 

marknadsföringen internt till våra medlemmar via hemsida, affischer, plasmaskärm, nyhetsbrev 

och andra lämpliga medium. 

 

Rekryteringsansvarig – är huvudansvarig för HHUS insparksveckor i början av terminerna och 

arbetar med rekrytering till föreningen. Rekryteringsansvarig kan ingå i valkommittén, och skall 

om så inte är fallet bistå valkommittén i dess arbete. 

2.3.6 Pubutskottet 

E-pubens verksamhet kräver en speciellt hållen struktur. Se kapitel 7. 

Medlemskap 

3.1 Hedersmedlemskap 
Hedersmedlem i HHUS är före detta rektor vid Handelshögskolan i Umeå, professor Anders 

Söderholm, Agneta Marell professor vid Handelshögskolan i Umeå och Carl Weidenstolpe 

tidigare medlem i HHUS styrelse, samtliga för sina insatser för föreningen. 

 

3.2 Medlemskap 
Medlem är den som erlagt kårmedlemskap i Umeå studentkår med HHUS som 

sektionstillhörighet. 

Val 
Inom HHUS förrättas val på olika nivåer. Styrelsen väljs genom en beslutande omröstning bland 

medlemmarna. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att utse ledamöter till utskotten. 
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4.1 Val av styrelse 
Regler för valet av styrelse slås fast i stadgarna. Utöver detta gäller det som slås fast i detta 

avsnitt för kandidater till styrelseposter. 

4.1.1 Krav för valbarhet 

Som Medlemskap i HHUS är en förutsättning för att vara förtroendevald i HHUS styrelse. Som 

kandidat ska man ha för avsikt att fullfölja sitt förtroendeuppdrag mandatperioden ut.  

 

Utlandsstudier och praktik på annan ort än Umeå under mandatperioden gör kandidaten icke 

valbar. Kandidat för styrelsepost bör med godkänt resultat ha läst minst 20 högskolepoäng 

företagsekonomi vid Handelshögskolan i Umeå, för att ha erhållit ett studentperspektiv och 

kännedom om HHUS. 

 

Kandidat till den särskilda styrelseposten utan särskilt verksamhetsansvar bör ha varit aktiv på 

en post inom HHUS vid tidigare tillfälle eller ha erfarenhet från annan liknande organisation. 

 

I de fall där en kandidat inför valet är delaktig i verksamhet som kan betraktas vara direkt skadlig 

för föreningen skall situationen i fråga lyftas inför föreningens inspektor. Inspektorn kan i sin tur 

bedöma huruvida kandidaten skall förklaras som valbar eller ej. Kandidaten skall informeras om 

händelseförloppet och inspektorns beslut utan dröjsmål.  

4.1.2 Krav för valbarhet till vissa poster 

Kandidat till Ordförande Ekonomiutskottet bör ha läst Företagsekonomi B alternativt ha 

motsvarande kunskaper, för att besitta en grundläggande förståelse för ekonomiskt arbete. 

Kandidat till Ordförande E-puben skall ha fyllt tjugo år. 

Kandidat till Finansmästare bör ha läst Företagsekonomi B alternativt ha motsvarande 

kunskaper, för att besitta en grundläggande förståelse för ekonomiskt arbete. 

 

Kandidat till kvällschef E-puben skall ha fyllt tjugo år. 

4.1.3 Valet 

Valet ska följa vad som nedan fastslås. 

• Valkommittén ska framlägga och marknadsföra önskade egenskaper för varje post, gärna i 

samråd med sittande styrelsemedlemmar. 

• Samtliga kandidater ska erhålla lika mycket marknadsföringsutrymme. Valkommittén ska ha 

respektive kandidats godkännande vid marknadsförandet av posten för densamme. 

• Vidare ska marknadsföringen klargöra vilka konsekvenser och ansvarstaganden det innebär 

som styrelsemedlem. 

• Valkommittén ska utöver detta arbeta för att medlemmarna ska kunna bilda sig en uppfattning 
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om kandidaterna i valet. Det är viktigt att medlemmarna vet vad kandidaterna vill med HHUS 

och vad de vill göra under sin mandatperiod. 

•Valkommittén ska främja möjligheten att låta enskilda medlemmar nominera kandidater till 

styrelseposterna. Om sådan nominering sker ska den föreslagna kandidaten tillfrågas om han 

eller hon vill kandidera. 

4.2 Val till utskott 
Val till utskott förrättas av styrelsen enligt bestämmelserna nedan. 

4.2.1 Valförfarandet 

Poster i utskott ska annonseras offentligt under minst två veckors tid på föreningens hemsida. I 

annonsen ska tydligt framgå vad uppdraget som utannonseras innebär, vad en ansökan ska 

innehålla, samt på vilket sätt ansökan ska skickas in. 

 

Styrelsen ska i valet ta stor hänsyn till kandidaternas personliga integritet. Omröstningar i 

styrelsen ska vara slutna och röstetal ska redovisas i protokollet. 

4.2.2 Valbarhet 

Valbar till utskott är medlem i någon av Umeå universitets studentkårer. Som kandidat ska man 

ha för avsikt att fullfölja sitt förtroendeuppdrag mandatperioden ut. Utlandsstudier och praktik på 

annan ort än Umeå under mandatperioden gör kandidaten icke valbar. I de fall där en kandidat 

är delaktig i verksamhet som kan betraktas vara direkt skadlig för föreningen skall styrelsen 

anse denne kandidat som icke valbar.  

4.2.3 Krav på utskottsledamöter 

Som kandidat till utskott ska man ha för avsikt att fullfölja sitt förtroendeuppdrag under ett år 

framöver. 

 

Genomfört förtroendeuppdrag inom HHUS ska berättiga till ett intyg. För att vara berättigad till 

intyg ska personen ha stannat på sin post i 12 månader, om inte särskilda skäl finns. Styrelsen 

avgör om person som avgår före avslutad mandatperiod har särskilda skäl och är berättigad ett 

intyg. En mandatperiod är minimum 12 månader och maximum 18 månader. Därefter måste 

posten utlysas igen. 

 

Den tidigare postinnehavaren kan dock söka posten på nytt. 

För att vara berättigad till ett intyg bör även en överlämning till efterträdaren ha skett. 

Överlämning är viktig för kontinuiteten i HHUS arbete och genom en bra överlämning slipper vi 

uppfinna hjulet på nytt. 

 

En överlämning skall ske via: 
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• testamente, där postinnehavaren beskrivit vad denne gjort under året, problem och eventuella 

lösningar till dessa 

• Personliga möten där får den nya postinnehavaren chans att ställa frågor och veta mer om hur 

denne skall gå tillväga för att klara sitt uppdrag. 

• Överlämningsperiod när den nya postinnehavaren får följa med på möten och dylikt 

tillsammans med den förre postinnehavaren. 

• Överlämning av viktiga kontakter och uppgifter. 

4.2.4 Överklagan av val 

Överklagan av styrelsens beslut i valfråga kan lämnas till inspektor. Inspektor ska då särskilt 

granska valet och styrelsens motivering. Om inspektor finner att styrelsens beslut varit tveksamt, 

kan inspektor anmoda styrelsen att behandla frågan på nytt. 

4.2.5 Avsättande av förtroendevald 

Styrelsen kan avsätta förtroendevalda inom utskott och undergrupper inom HHUS om särskilda 

skäl för detta föreligger. Sådant beslut kan överklagas till inspektor. 

HHUS marknadsföring 

5.1 HHUS grafiska profil 
 

Under 2002 arbetades en ny grafisk profil för HHUS fram. Denna profil omfattar HHUS, Ekbladet 

och Epubens logotyper, samt reglerar hur material som HHUS producerar ska vara utformat.  

 

Den grafiska profilens utformning och riktlinjer finns beskrivna i en särskild mapp som förvaras 

på HHUS kontor. 

5.1.1 Syftet med en grafisk profil 

Syftet med HHUS enhetliga grafiska profil är att föreningen internt och externt alltid ska upplevas 

som en enhet. HHUS ska vara en organisation med en tydlig intern och extern kommunikation, 

vilket den grafiska profilen bidrar till att skapa. 

5.1.2 Bestämmelser kring HHUS grafiska profil 

HHUS marknadsföring i tryck och i elektronisk form ska alltid följa riktlinjer angivna för HHUS 

grafiska profil. 

 

Inom HHUS utskott och verksamhetsgrupper får ej förekomma marknadsföring som innebär 

brott mot HHUS grafiska profil, med mindre än att styrelsen fattat beslut om att tillåta undantag. 
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5.2 HHUS varumärken 
HHUS använder tre varumärken i verksamheten. Dessa är: HHUS, Ekbladet och E-puben. 

HHUS används som beteckning på hela föreningen och på den verksamhet som sker i de olika 

utskotten. Det är viktigt att medlemmarna i föreningen upplever en tydlighet i det HHUS gör, 

därför ska namnet på föreningen användas i marknadsföring och kommunikation och inte 

namnet på den enhet som står för den aktuella verksamheten. 

 

Exempel: 

I informationsmaterial ska formuleringen vara: 

”HHUS har nöjet att presentera…” 

Och inte: 

”Näringslivsutskottet har nöjet att presentera…” 

Ekbladet är HHUS tidning och verkar med eget varumärke och logotyp. Det sker av tradition och 

därför är Ekbladet är ett starkt upparbetat varumärke vid Umeå universitet. 

 

E-puben är HHUS pub. Pubens verksamhet vänder sig inte bara till HHUS medlemmar utan till 

alla Umeås studenter, därför är det värdefullt för HHUS att arbeta med varumärket E-puben. 

5.3 Språk 
Om en aktivitet arrangeras med engelska som språk, ska marknadsföringen alltid ske på 

engelska. För dessa aktiviteter får man även komplettera med marknadsföring på svenska om 

det bedöms lämpligt. 

Ekonomi 

6.1 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av HHUS ordförande, ordförande i 

Ekonomiutskottet och ordförande i Pubutskottet var för sig.Skulle någon av dessa tre under en 

period inte kunna fullfölja sitt uppdrag ska styrelsen skyndsamt utse ersättare för denne. 

Lämpligen bör då vice ordförande träda in i ordförandes frånvaro, vice ordförande i 

Ekonomiutskottet träda in i ordförande i Ekonomiutskottets frånvaro och vice ordförande i 

pubutskottet träda in i ordförande i Pubutskottets frånvaro. 

6.2 Ekonomiska rutiner 
De ekonomiska riktlinjer som är föreskrivna i HHUS ekonomiska Reglemente skall följas av 

samtliga aktiva inom föreningen. Styrelsen ansvarar för att det ekonomiska riktlinjerna finns 

publicerade och efterlevs. 
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E-puben 
E-puben är HHUS nattklubb och festvåning där det erbjuds möjligheter för sittningar och andra 

sociala evenemang. E-puben har som ambition att kontinuerligt följa en modern och utvecklande 

nattklubbsmiljö för studenterna. 

7.1 E-pubens ändamål 
E-puben ska erbjuda kvällsupplevelser präglade av kreativitet, öppenhet och högsta möjliga 

kvalitet till Umeås studenter. 

7.2 Ansvarig för utskänkningstillstånd 
Ansvarig för utskänkningstillstånd på E-puben är ordförande i Pubutskottet. Ansvarig för 

utskänkningstillståndet ska vara ledamot i HHUS styrelse, samt ha rätt att enskilt teckna HHUS 

firma. 

7.3 E-pubens förvaltning 
Ordförande i Pubutskottet och vice ordförande i Pubutskottet ansvarar för E-pubens verksamhet 

ytterst gentemot HHUS styrelse. Dessa har dessutom till sin hjälp en verkställande ledning, 

Pubutskottet. 

7.4 Pubutskottet 
E-puben leds av ordförande i Pubutskottet som till sin hjälp har en vice ordförande i 

Pubutskottet. I övrigt består Pubutskottet av Kvällsansvariga och musikansvarig på E-puben.  

 

Vice ordförandePubutskottet och övriga medlemmar i Pubutskottet utnämns av HHUS styrelse.  

HHUS styrelse utser enperson till att vara ekonomiansvarig för E-puben, denna person ingår 

både i Pubutskottet och i Ekonomiutskottet. Därutöver fördelar pubutskottet ansvarsposter 

emellan sig på egen hand. 

 

Pubutskottet ansvarar för E-pubens löpande verksamhet, samt är det organ som bereder frågor 

och beslut till HHUS styrelse, vid beslut om policys, regler, rutiner, investeringar och dylikt som 

berör Epubens verksamhet. 

 

Pubutskottet sammanträder 1 gång/vecka under terminerna vid protokollförda möten, dessa 

protokoll görs sedermera tillgängliga för HHUS styrelse. 
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Ekbladet 

8.1 Ekbladets ändamål 
Ekbladets ändamål är att intressera, inspirera och entusiasmera HHUS studenter och tillgodose 

studenternas behov av opinionsbildande och relevant information. 

8.2 Ekbladets redaktion 
Ekbladets redaktion består av alla de som på kontinuerlig basis bidrar till det material som 

sedermera blir Ekbladets publikation. 

 

Ekbladets Chefredaktör leder arbetet i Redaktionen tillsammans med en redaktionschef och en 

eller flera redaktörer. Det är Chefredaktören som ytterst ansvarar för medlemstidningen 

gentemot HHUS styrelse och dess ansvarige utgivare.  

8.3 Ansvarigutgivare 
Ansvarig utgivare för Ekbladet är ordförande Marknadsutskottet. 


