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Instruktioner för Chalmersspexet Bob  

Chalmersspexet Bob (Bobspexet)  
Har till uppgift att offentligt eller inför kåren framföra spex. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4g) 

1. Sammansättning 
Medlemmar i Bobspexet är: 
1.1 Ordförande (Directeur), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 
1.2 Upp till 40 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 

• Övriga poster fördelas internt inom kommittén, vilka ingår i följande grupper: 
o Direktionen består av ordförande (directeur), ekonomiansvarig, 

festdirecteur, turnechef, PR-chef samt upplysare. 
o Detaljen består av scenmästare, ljusmästare, arkitekt samt 

detaljmästare. 
o Produktionsgruppen består av producent, skivkommitté, regissörer  

samt författare. 
o Ensemblen består av 6-10 ledamöter. 
o Orkestern består av 10-12 ledamöter. 

 

2. Verksamhet 
2.1 Bobpexet har till uppgift att offentligt och inför kåren framföra spex i Göteborg och 

på andra orter. 
2.2 Bobspexet sätter varje vår upp ett nyproducerat spex. 
2.3 Bobspexet ska verka för att erbjuda förutsättningar för trevlig samvaro mellan 

kårmedlemmar, alumni och övriga studenter. 
 

3.  Åliggande  
3.1 Ordföranden åligger:  

• att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Bobs arbete. 
• att vara ekonomiskt ansvarig. 
• att representera Bob.  
• att ansvara för att Bobspexet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett 

oklanderligt sätt. 
• att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

3.2 Ekonomiansvarig åligger 
• att inför kåren centralt besvara frågor angående Chalmersspexet Bobs 

ekonomi. 
• att agera ordförande vid dennes förfall. 

3.3 För övriga ledamöter gäller: 
• att leda och inför ordföranden ansvara för verksamhet inom ansvarsområde. 
• att i övrigt vara ordförande behjälplig. 
• Direktionen åligger: 

o att leda, planera och utvärdera kommitténs verksamhet  
o att verka för skapandet av tillställningar utöver föreställningar 
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o att verka för en god spexkultur 
o att ansvara för kommitténs långsiktiga utveckling 

• Detaljen åligger: 
o att tillse förekomsten av: ljus, ljud, scenografi, rekvisita, kostym samt 

smink 
o att verka för en högkvalitativ scenbild 

• Produktionsgruppen åligger: 
o att ansvarar för skapandet av manus, musik, design samt regi 
o att dokumentera produktionen 

• Ensemblen åligger: 
o att framföra produktionen enligt produktionsgruppens önskemål 

• Orkestern åligger: 
o att framföra musik enligt produktionsgruppens önskemål 
o att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom 

ledamöternas verksamhetsområden. 
 

4. Mötesförfarande 
4.1 Direktionen sammanträder minst fyra gånger per läsperiod. 
4.2 Kommittémöten hålls minst två gånger per verksamhetsår. 
4.3 Minst skall mötesanteckningar föras vid direktionens samt kommitténs 

sammanträden, vid beslut skall protokoll föras. 
4.4 Ordförande eller kommittén har rätt att adjungera en eller flera personer till dessa 

möten. 
 

5. Beslutsmässighet 
5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt 1.1-1.3 
5.2 Varje närvarande röstberättigad medlem har lika röstetal. Ordförande har 

utslagsröst. 
5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 
5.4 Kommittémötet är kommitténs högsta beslutande organ. Kommittémötet fattar 

beslut med kvalificerad (⅔) majoritet. När kommittémötet ej sammanträder, kan 
direktionen fatta beslut å kommitténs vägnar. 

5.5 Direktionen är beslutsmässigt då minst hälften av direktionen samt ordförande 
finns närvarande. 

 

6. Överklagande 
6.1 Kommitténs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 
6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över kommittén beslut. 

 

7. Rekrytering 
7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Bob. 
7.2 Aspiranter till posten ordförande ska intervjuas av valberedningen. 
7.3 Aspiranterna ska ges en rättvisande bild av arbetsuppgifter och arbetsbelastningen 

i kommittén. 
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8. Övrigt 
8.1 Bobspexet skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin 

verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 
8.2 Spexfonden handhas på det sätt som föreskrivs i Chalmers Studentkårs reglemente 

18:2h. 
 
 


