
EGF – 13/8-2013 

1. Åbning og Konstituering 
a. Ordstyrer: Lasse Rørbæk 

b. Referent: Anders Mortense 

c. Forslag til fremtidige indkaldelser: 

i. Man bør indkalde samme tid på såvel interne fora som andre. 

2. Indkomne forslag 

  a. Kapitel 8 - § 29 

 Ændringsforslag til ændringsforslaget:  

SD er overordnet ansvarlige for den studenterpolitiske strategi 
som udvikles i samspil med UPF. 

 Afstemning:  

 Ændringsforslaget til ændringsforslaget: Vedtaget 

o For:  25 

o Imod:  

o Blank: 

 Ændringsforslag: Vedtaget 

o For: 25 

o Imod: 

o Blank: 

  b. Kapitel 8 - § 30 

 Ændringsforslag til ændringsforslag:  

o ”(GF valgt), (Demokratisk valgt) og (bestyrelses konstiturert og GF valgt)” fjernes. 

o Afstemning: flertal for fjerning 

 Ændringsforslag til ændringsforslag: 

1. Tilføjes: “Stk. 2: Menige medlemmer vælges på 
Generalforsamlingen. I tilfælde af ledige pladser i SD i løbet af 
foreningsåret, har UPF mandat til at indsupplere medlemmer til at 
udfylde de ledige pladser. 

a. Afstemning: flertal for – stk. 2 tilføjes 
2. Tilføjes: ”Stk. 3: UPF udpeger Studentersamfundets repræsentant 

til DSF’s landsforum.” 
a. Afstemning: Flertal for – stk. 3 tilføjes 

 Vedtægtsændringsforslag: 
 Kapitel 8 § 30 – Afstemning: forslag vedtaget 25/25 stemmer for.  

d. Kapitel 8 

Afstemning: 22/22 stemmer for. – Vedtægtsændringsforslag vedtaget. 

e. Kapitel 7 - § 28 slettes 
 Ændringsforslag til ændringsforslag: ” Uddannelsespolitisk Forum vedtager selv generalforsamling 

sin forretningsorden.” 

Afstemning: vedtaget, 22 for, 1 blank 

 Kapitel 7, § 28 slettes – afstemning: slettes ikke, flertal 

3. Spørgsmål til kandidater til posten som bestyrelsesmedlem 

4. Valg af bestyrelsesmedlem 



 Kandidat: Christina Saaby Jørgensen 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget, 23 viser tillid 

5. Spørgsmål til kandidater til Uddannelsespolitisk ordfører 

6. Valg af uddannelsespolitisk ordfører 

 Afstemning: 22 viser tillid, 1 ugyldig stemme – Michael valgt 

7. Evt. spørgsmål til kandidater som opstiller til andre poster 
8. Evt. valg til andre poster 

Vicepolitisk ordfører – kandidat: Jacob Kildahl Lauritsen 

o Afstemning: Enstemmigt tillid, 23 for 
 


