
VEDTEKTER FOR HANDELSHØGSKOLEN STUDENTFORENING 

§ 1 NAVN 
1.1 Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolens Studentforening Nord. Forkortes 
«HHS Nord» eller «HHS». 
1.2 Navneendring vedtas av generalforsamling med 2/3 flertall. 
1.3 Studentforeningens navn følger utdanningsinstitusjonen. Ved en navneendring av denne 
gis HHS-styret fullmakt til å tilpasse navnet etter dette. 

§ 2 FORMÅL 
2.1 HHS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk. 
2.2 HHS skal være kontaktledd mellom: 
– 2.2.1 Studentene, administrasjonen og fagpersonell. 
– 2.2.2 Studentene og næringsliv/offentlig forvaltning. 
– 2.2.3 Studentene og studenttinget, samt øvrige studentorganisasjoner det er naturlig å 
samarbeide med. 
2.3 HHS skal bidra til profilering av Handelshøgskolen ved Nord universitet. 
2.4 HHS skal bidra til å dets medlemmer relevante erfaringer og ferdigheter til nytte etter endt 
utdanning. 
2.6 HHS er partipolitisk uavhengig. 

§ 3 MEDLEMMER 
3.1 Medlemmer av HHS er alle studenter ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. 
3.2 Studenter kan på eget initiativ søke om å melde seg ut av studentforeningen. Skriftlig 
søknad behandles av styret. 

§ 4 GENERALFORSAMLING 
4.1 Generalforsamlingen er HHS’ høyeste organ, der følgende har adgang: 
– 4.1.1 Medlemmene i HHS. 
– 4.1.2 Andre styret velger å invitere. Disse har kun talerett/forslagsrett. 
4.2 Alle HHS’ medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved generalforsamlingen. 
4.3 Medlemmer som stiller til valg forplikter å delta på generalforsamlingen. Unntak kan gjøres 
ved forhåndsgodkjenning av styret. 
4.3 Innkalling til generalforsamling skal skje minst ti virkedager i forveien. 
4.4 Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når den er lovlig innkalt. 



4.5 Forslag til saker som skal tas opp på generalforsamlingen må være styret i hende senest 
syv virkedager i forveien. 
4.6 Endelig saksliste skal offentliggjøres senest fem virkedager i forveien. 
4.7 Ordinær generalforsamling avholdes innen 30. september. 
4.8 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling: 
– 4.8.1 Konstituering av generalforsamling 
– 4.8.2 Godkjenning av halvårsregnskap. 
– 4.8.3 Godkjenning av revidert budsjett. 
– 4.8.4 Eventuelle vedtektsendringer. 
– 4.8.5 Valg av tillitsverv i HHS. 
4.9 Generalforsamlingen vedtar hvordan valg skal gjennomføres. Valg som gjennomføres på 
generalforsamlingen er styrets medlemmer, ledere for samtlige undergrupper samt 
representanter til SKU og studentpolitisk gruppe. 
4.10 Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom enten 1/10 av medlemmene, to 
styremedlemmer eller 1/3 av utvalgene, representert ved utvalgsleder, krever det. Forslag til 
vedtak skal foreligge skriftlig. 
4.11 Vedtekter som gjelder for ordinær generalforsamling skal også gjelde for ekstraordinær, 
unntak er punkt 4.6, 4.7 og 4.8 som kan tilpasses. 
4.12 Generalforsamlingen kan godkjenne HHS’ forskrifter. 

§ 5 STYRET 
5.1 Styret er HHS’ utøvende organ, og har ansvar for den løpende virksomhet. Styret velges 
av og blant medlemmene, og består av: 
– 5.1.1 Leder. 
– 5.1.2 Nestleder. 
– 5.1.3 Økonomiansvarlig. 
– 5.1.4 Markedsansvarlig. 
– 5.1.5 Informasjonsansvarlig. 
– 5.1.6 Leder kulturutvalget 
– 5.1.7 Leder næringslivsutvalget 
5.2 Styret er vedtaksdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller 
leders stemme dobbelt. 
5.3 Nytt styre tiltrer 1. januar og sitter frem til 31. desember. 
5.4 Ved frafall blant valgte representanter, eller at verv ikke blir valgt grunnet manglende 
kandidater, skal styret, i samråd med valgkomiteen, utnevne disse. 
5.5 Styret kan utnevne representanter til midlertidige utvalg og råd som ikke er nedfelt i 
vedtektene. 
5.6 Styret skal følge de vedtak som fattes av høyere organer. 
5.7 Styrets individuelle oppgaver er gitt av forskriftene. 



5.8 Styret har fullmakt til å endre strukturen i underutvalg. 
5.9 Styret har i oppgave å utarbeide og oppdatere til en hver tid gjeldende forskrifter. 
5.10 Styret representerer HHS i masterfondet. 
5.11 Styret representerer HHS i fakultetsutvalget. 

§ 6 UNDERGRUPPER 
6.1 HHS deler inn sin virksomhet i tre seksjoner: Studieseksjonen, næringsseksjonen og 
velferdsseksjonen. 
6.2 Studieseksjonen: 
– 6.2.1 Studiekvalitetsutvalget (SKU) 
– 6.2.2 Studentpolitisk gruppe 
– 6.3 Næringsseksjonen: 
– 6.3.1 Næringslivsutvalget (NU) 
– 6.3.1.1 Herunder velges ansvarlig for Karrieredagene og Nettverksdagen særskilt. 
6.4 Velferdsseksjonen: 
– 6.4.3 Kulturutvalget 
– 6.4.4 HUMAK 
– 6.4.5 Internasjonalt utvalg 
6.5 Andre utvalg og komiteer 
– 6.5.1 Valgkomiteen 
– 6.5.2 Kontrollkomiteen 
– 6.5.2.1 Kontrollkomiteen har møte- og talerett i alle HHS’ organer. 
– 6.5.3 Børsgruppen 
6.6 De ulike seksjonene utfører oppgaver pålagt gjennom generalforsamlingen, forskriftene og 
styret. 
6.7 Dersom ikke annet er nevnt av forskriftene følger utvalgenes periode kalenderåret. 

§ 7 MISTILLIT 
7.1 Studentrepresentanter kan måtte forlate sine verv dersom generalforsamlingen vedtar 
dette. Valgte representanter kan bare vedtas fratatt sine verv med grunn i grovt brudd på 
forskriftene eller representantens plikter overfor valgforsamlingen. 

§ 8 ØKONOMI 
8.1 Styret er ansvarlig for å forvalte økonomien i tråd med forskrifter og høyere organer. 
8.2 Regnskapsåret løper fra 01.01 til 31.12. 
8.3 Årsregnskapet skal revideres i henhold til vedtekter fra Studenttinget ved Nord universitet 
(STUN) og HHS’ kontrollkomite. 



8.4 Årsregnskapet skal godkjennes av styret innen 30. juni. 8.5 Årsregnskapet skal 
fremlegges Generalforsamlingen til orientering. 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
9.1 Vedtektsendringer foretas på generalforsamling. 
9.2 Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest syv virkedager før 
generalforsamlingen. 
9.3 Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall. 
9.4 Ethvert medlem av HHS kan fremme forslag om vedtektsendringer. 
9.5 Vedtektsendringer trer normalt i kraft etter at generalforsamlingen er hevet dersom ikke 
generalforsamlingen vedtar noe annet. 

§ 10 OPPLØSNING 
10.1 HHS kan oppløses av ordinær generalforsamling med 3/4 flertall av godkjente stemmer, 
såfremt minst 50 % av medlemmene er tilstede. 
10.2 Ved oppløsning, nedleggelse eller opphør av aktiviteten skal HHS sine midler tilfalle 
Studenttinget ved Nord universitet (STUN).


