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Omskrivning av HHUS stadgar
Under 2015 mandatperiod har den avgående styrelsen aktivt arbetat med två huvudsakliga
ledord för föreningens samtliga verksamheter: Branding och inbjudande. HHUS är en
förening som ständigt växer, florerar på nya marknader och välkomnar innovation i hög
utsträckning. Föreningen arbetar dagligen med näringslivet och samarbetar med
organisationer som liknar HHUS sett till verksamhet och uppbyggnad.
I en ideell organisation har stadgarna, rent hierarkiskt, högre prioritet än styrelsebeslut och
dessa beslutas om på årsmöte, därför är det ett sätt för våra medlemmar att säkerställa att
föreningen, på kort- samt långsikt, arbetar på ett önskvärt och demokratiskt sätt. Dessa
dokument bör uppdateras allt eftersom vår förening växer och utvecklas. HHUS som en av de
yngre föreningarna bland Sveriges 9 största handelshögskolor (U9) har dessvärre halkat efter
när det kommer till detta demokratiska incitament. HHUS stadgar har inte uppdaterats sedan
2013 och det är därför dags för dem att uppdateras, omformuleras och revideras.
Projektet har skett under ledning av Daniel Saadat, vice ordförande, som har framtagit dessa
stadgar i samråd med: Umeå Studentkår, Juridiska Föreningen samt fått extern hjälp från
ledande och utbildade personer inom området.
En av de större förändringarna som gjorts i stadgarna är omläggning av mandatperioden.
Styrelsen menar på att ett byte av mandatperioden, så att den följer kalenderåret istället från
ordinarie årsmöte till ordinarie årsmöte, resulterar främst i:
⇒ Att verksamhets- och räkenskapsåret överensstämmer, därmed har styrelsen ansvar för
ett räkenskapsår, istället för tidigare ett och ett halvt.
⇒ Att rekrytering och berörda får längre tid att planera insparken och höstaktiviteterna.
⇒ Att näringslivsutskottet får längre tid att förbereda och utveckla samarbetsavtal
⇒ Att nya studenter tidigare kan engagera sig i föreningen
⇒ Att fler ges möjligheten att kombinera utlandsstudier med engagemang i HHUS.
Stadgarna har fått en redaktionell uppdatering, en förklarande förtext har tillagts samt har en
grafisk uppdatering skett sedan det extrainsatta årsmötet.
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet:
Att1 Anta stadgarna i sin helhet
Att2 Anta den redaktionellt och grafiskt uppdaterade versionen av stadgarna

