
Referat
Generalforsamling 2016

Onsdag d. 30 Marts kl 13:00



1 Dagsorden
1. Åbning og konstituering
2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige på AAU 2015
3. Hall of Fame 2015
4. Bestyrelsens Årsberetning
5. Uddannelsespolitisk ordførers beretning
6. Oplæg om Danske Studerendes Fællesråd

Økonomi

7. Studentersamfundets regnskab 2015
8. Studentersamfundets kritiske revisorers beretning 2015
9. Vedtagelse af budgettet for 2016

10. Kompensation af Frivillige

Ændrings- og øvrige forslag

11. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 2016-2017
12. Vedtagelse af Studenterpolitisk Direktions arbejdsplan 2016-2017
13. Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for 2016-2019
14. Vedtægtsændringsforslag for Studentersamfundet
15. Ændringsforslag til Retningslinjer for grupper
16. Øvrige forslag

Valg

16. Valg til formand for Studentersamfundet
17. Valg til næstformand for Studentersamfundet
18. Valg til kasserer for Studentersamfundet
19. Valg af bestyrelsesmedlemmer
20. Valg til uddannelsespolitisk ordfører
21. Valg til uddannelsespolitisk viceordfører
22. Valg til studenterpolitisk direktion
23. Valg til kritisk revisorer
24. Afrunding af generalforsamling
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Referat
1. Åbning og konstituering
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Dirigent: Lasse Olsen
Referanter: Nete Bjerregaard og Tsinat Berhane
Stemmetællere: Kristoffer Lindstrøm og Jens Beye Østergaard

2. Overrækkelse af legat til: Årets Frivillige på AAU
2015
Årets frivillig 2015: Chris Petersen

3. Hall of Fame 2016
Følgende blev skrevet ind i Hall of Fame:

• Jonas Nørgaard

• Kristoffer Sundmark

• Christian Pilgaard

• Christian Gasberg

• Johan Sørensen

4. Bestyrelsens Årsberetning
Beretningen er enstemmigt vedtaget.

5. Uddannelsespolitisk ordførers årsberetning
Beretningen er enstemmigt vedtaget.

6. Oplæg om Danske Studerendes Fællesråd

7. Studentersamfundets regnskab 2015
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

8. Studentersamfundets kritiske revisorers beretning
2015

9. Vedtagelse af budgettet for 2016
Budgettet er vedtaget.
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10. Debat: Kompensation af Frivillige

11. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdspro-
gram 2016-2017
For: 51
Imod: 0
Blanke stemmer: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget

12. Vedtagelse af Studenterpolitisk Direktions arbejds-
plan 2016-2017
For: 51
Imod: 0
Blanke stemmer: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

13. Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapi-
rer; gældende 2016-2019
Generalforsamling har accepteret, at der stemmes om vedtagelsen af en strategi for Studentersamfundet
og ikke visionspapirer. Strategipapiret indeholder visioner.
For: 51
Imod: 0
Blanke stemmer: 0
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

14. Vedtægtsændringsforslag for Studentersamfun-
det
12 Vedtægtsændring: Navneskifte fra uddannelsespolitik

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion, Uddannelsespolitisk Forum og Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
At vi konsekvent anvender studenterpolitik i vedtægterne i stedet for uddannelsespolitik.

Motivation:
Forslaget skyldes dels at studenterpolitik er en mere korrekt terminologi, da man beskæftiger sig mere
bredt end uddannelsespolitisk (det rummer fx både det levekårspolitiske, studiemiljø mm.)
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Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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13 Vedtægtsændring: Navneskifte Uddannelsespolitisk Forum

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion, Uddannelsespolitisk Forum og Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Uddannelsespolitik Forum ændres til Studenterforum

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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14 Vedtægtsændring: Navneskifte Ordførerskabet

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion, Uddannelsespolitisk Forum og Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Uddannelsespolitiske Ordfører ændres til Studenterpolitisk Ordfører og Uddannelsespolitisk Viceordfører
til Studenterpolitisk Viceordfører.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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15 Vedtægtsændring: Opdatering af vedtægter i henhold til formål Foreslået
af Strategiudvalget

Foreslået af:
Strategi Udvalget

Forslag:
Ændre i §2

Nuværende paragraf:
Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg
Universitet. Studentersamfundet har til formål at arbejde for at gøre Aalborg Universitet til et stadigt
bedre sted at studere. Dette formål forfølges ved aktiviteter internt i Studentersamfundet, politisk ar-
bejde i relation til universitetet samt national og international uddannelsespolitik. Studentersamfundet
er uafhængig af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig udelukkende om emner, der ved-
rører uddannelsespolitik og de studerendes sociale forhold. Studentersamfundet skal gennem støtte og
samarbejde være en paraplyorganisation for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet,
såfremt disse ikke er i strid med Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere.

Fremtidig paragraf:
Studentersamfundet er en studenterorganisation, som har til formål gennem faglige, sociale, studenter-
politiske og lignende aktiviteter at levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer
for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet.
Stk. 2: Studentersamfundet er uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig ude-
lukkende om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes studieliv.
Stk. 3: Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation for
alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med Studenter-
samfundets principper for samarbejdspartnere.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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16 Vedtægtsændring: Prisfastsættelse af medlemskaber

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at prisen for medlemskaber af Studentersamfundet vedtages årligt på generalforsamlingen.

Nuværende paragraf:
Kapitel 2 §3, Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat af ge-
neralforsamlingen.

Fremtidig paragraf:
Kapitel 2 §3, Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent årligt fastsat
af generalforsamlingen.

Konsekvensændring:
På baggrund af ovenstående vedtægtsændring indsættes der i §9 et punkt på minimums dagsordenen
lydende: Fastsættelse af medlemskontingent

Afstemning:
Studentersamfundets Betyrelse har trukket vedtægtsændringsforslaget.
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17 Vedtægtsændring: Omformulering i Kap. 3

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at formuleringen af paragraffen ændres for at simplificere sproget.

Nuværende paragraf:
Kapitel 3 §6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med racistiske eller på anden
måde diskriminerende organisationer og/eller grupper. Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for
samarbejde med organisationer og/eller grupper, der anvender vold eller anser vold som et nødvendigt
middel til opnåelse af deres mål.

Fremtidig paragraf:
Kapitel 3 §6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter der anvender vold
og/eller diskrimination eller anser dette som et nødvendigt middel til opnåelse af deres mål.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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18 Vedtægtsændring: Sammenskrivning og opdatering af paragraffer om-
handlende den ordinære generalforsamling

Foreslået af:
Patrick Steffen Pedersen

Forslag:
Foreslåede tilføjelser er markeret med boldface, mens dele der foreslås slettet er markeret med overstreg-
ning.

Split §7 i to:
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed.
§8: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts/ eller april måned.

Lad §8 fremgå som stk. 2 under den foreslåede §8:
Stk. 2: I ndkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller brev/e‐mail tilsendt alle
medlemmer af Studentersamfundet.

Lad §9, med foreslåede ændringer, fremgå som stk. 3 under den foreslåede §8:
Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Åbning og konstituering
• Studentersamfundets Bestyrelsens årsberetning
• Uddannelsespolitisk ordførers årsberetning
• Studentersamfundets årsregnskab for Studentersamfundet
• Kritiske revisorers årsberetning
• Indkomne forslag
• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år
• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram
• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget
• Indkomne forslag
• Spørgsmål til formandskandidaterne
• Valg af formand for Studentersamfundet
• Valg til næstformand for Studentersamfundet
• Valg til kasserer for Studentersamfundet
• Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse
• Spørgsmål til kandidater til uddannelsespolitisk ordfører
• Valg af uddannelsespolitisk ordfører
• Valg af uddannelsespolitisk viceordfører
• Valg til øvrige medlemmer af Studenterpolitisk Direktion
• Valg af to kritiske revisorer

Lad §10, med foreslåede ændringer, fremgå som stk. 4 og stk. 5 under den foreslåede §8:
Stk. 4: Forslag til visioner, arbejdsprogram, og budget, samt forslag til ændringer af vedtægter og
idégrundlag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, således at medlemmerne vil kunne downloa-
de et eksemplar af generalforsamlingsmappen tilgængelig på Studentersamfundets hjemmeside senest

Studentersamfundet ved Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon: +45 9940 8013
Fax: +45 9815 9494

info@studentersamfundet.aau.dk
Side 10af 47

Generalforsamling 2016
+45 9940 8016

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk



12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingsmappen skal som minimum
indeholde bestyrelsens årsberetning, uddannelsespolitisk ordførers årsberetning, kritiske
revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til arbejdsprogram og indkomne
forslag. Regnskabet, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse, og forslag til budget skal ligeledes
ligge klar til at download være tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage
før generalforsamlingens afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge
på print ved generalforsamlingens begyndelse.
Stk. 2: Visionsforslag er ikke forbeholdt bestyrelsen, retten tilfalder medlemmer af Studentersamfundet.
Et revideret forslag til 3-årige visioner skal fremlægges af bestyrelsen til godkendelse ved generalforsam-
lingen hvert år. Forslag til visioner skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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19 Vedtægtsændring: Annoncering af generalforsamling

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at indkaldelse via brev udgår af vedtægterne.

Nuværende paragraf:
§8: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med
mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller brev/e‐mail tilsendt alle medlemmer
af Studentersamfundet.

Fremtidig paragraf:
§8: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med
mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e‐mail tilsendt alle medlemmer af
Studentersamfundet.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.
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Afstemning:
Forslaget frafalder grundet vedtagelse af 14.7.

20 Vedtægtsændring: Ændring og opsplitning af §10
Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at paragraffen ændres og splittes op således at der skabes klarhed omkring paragraffens
formål. Yderligere oprettes en ny paragraf, hvor den fremtidige arbejdsgang med Studentersamfundets
strategi beskrives.

Nuværende paragraf:
§10: Forslag til arbejdsprogram og budget, samt forslag til ændringer af vedtægter og idégrundlag skal
være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, således
at medlemmerne vil kunne downloade et eksemplar af generalforsamlingsmappen på Studentersamfun-
dets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Regnskabet, der af bestyrelsen
indstilles til godkendelse, skal ligeledes ligge klar til download senest 12 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamligen skal foreligge på print ved generalfor-
samlingens begyndelse.
Stk. 2: Visionsforslag er ikke forbeholdt bestyrelsen, retten tilfalder medlemmer af Studentersamfundet.
Et revideret forslag til 3‐årige visioner skal fremlægges af bestyrelsen til godkendelse ved generalforsam-
lingen hvert år. Forslag til visioner skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Fremtidig paragraf:
§10: Forslag til arbejdsprogram, budget og ændringer af vedtægter skal være Studentersamfundets be-
styrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2: Generalforsamlingsmappen og regnskabet skal være tilgængelig på Studentersamfundets hjem-
meside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 3: Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved generalforsam-
lingens åbning.

§11: Strategien for Studentersamfundet fastlægges hvert tredje år. I strategien findes en vision og mission
for organisationen, samt et antal målsætninger, der beskriver hvordan førnævnte vision og mission opnås.
Målsætningerne skal til den årlige generalforsamling revurderes, således at strategien er tidssvarende i
forhold til den udvikling som organisationen gennemgår.

Konsekvensændring:
Paragraf nummerering ændres fortløbende.

Afstemning:
Studentersamfundets Betyrelse har trukket vedtægtsændringsforslaget.
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21 Vedtægtsændring: Specificering af kap. 4 §11

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Der specificeres at de studerende og ansatte skal have et tilhørsforhold til Aalborg Universitet.

Nuværende paragraf:
§11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere medlemmer, ansatte
samt universitetets studerende møderet og taleret. Kun medlemmer af Studentersamfundet har stemme-
ret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD. studerende og ansatte ved Aalborg
Universitet valgbare.

Fremtidig paragraf:
§11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt stu-
derende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af Studentersamfundet
har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD. studerende og ansatte ved
Aalborg Universitet valgbare.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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22 Vedtægtsændring: Simplificering af §13

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
§13 Stk. 2 og stk 3 flettes sammen.

Nuværende paragraf:
§13: Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling.
Stk. 2: Den valgte bestyrelse forpligter sig til, at ændre og offentliggøre, de på generalforsamlingen
vedtaget ændringer i henhold til vedtægter og retningslinjer, indenfor 3 uger efter bestyrelsens periode
er påbegyndt.
Stk. 3: Den valgte bestyrelse forpligter sig til at gøre referatet, regnskabet og generalforsamlingsmappen
offentligt tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside indenfor 3 uger efter bestyrelsens periode er
påbegyndt og lade disse dokumenter forblive offentligt tilgængelige på denne side.

Fremtidig paragraf:
§13: Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstkommende generalforsamling.
Stk. 2: Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse forpligter sig til at ændre og offentliggøre, de på
generalforsamlingen vedtagne retningslinjer og vedtægter samt referat fra denne. Dette skal ske på Stu-
dentersamfundets hjemmeside, indenfor 3 uger efter bestyrelsens periode er påbegyndt. Alle dokumenter,
fra generalfosamlingen, skal forblive offentligt tilgængelige.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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23 Vedtægtsændring: Omformulering i §14

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at paragraffen omformuleres, for at klargøre formalia.

Nuværende paragraf:
§14: En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 100 medlemmer, et medlemsmøde eller besty-
relsen med angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslut-
ningstema.

Fremtidig paragraf:
§14: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 100 medlemmer,
et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse ved angivelse af beslutningstema. Den ekstra-
ordinære generalforsamling indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse med mindst 14 dages varsel
ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der
har ytret ønske herom og afholdes senest 3 uger efter begæringen. Indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslut-
ningstema.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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24 Vedtægtsændring: Omformulering i §16

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at paragraffen omformuleres, for at klargøre formalia. Ordlyden i §16 er ensrettet med de
øvrige ordlyde for indkaldelse.

Nuværende paragraf:
§16: Medlemsmødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse på begæring af bestyrelsen selv, Ud-
dannelsespolitisk Forum, den studenterpolitiske direktion, et Fakultetsråd, en øvrig gruppe eller 20 med-
lemmer af Studentersamfundet. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel ved annoncering i
relevante medier og/eller pr. mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske
herom. Afholdelsen af medlemsmødet skal senest ske 3 uger efter begæringen.

Fremtidig paragraf:
§16: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette kræves af minimum 20 medlemmer, Uddannelsespolitisk
Forum, den Studenterpolitiske direktion, enhver gruppe under Studentersamfundet eller Studentersam-
fundets bestyrelse. Medlemsmødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse med mindst 14 dages
varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail til alle Studentersamfundets grupper og øvrige,
der har ytret ønske herom og afholdes senest 3 uger efter begæringen.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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25 Vedtægtsændring: Præcisering og udvidelse af møderet, taleret og stem-
meret

Foreslået af:
Patrick Steffen Pedersen

Forslag:
Erstat den nuværende §17

Nuværende paragraf:
Alle medlemmer af Studentersamfundet, samt studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet
har møderet og taleret. Kun Studentersamfundets medlemmer har stemmeret.

Fremtidig paragraf:
Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere medlemmer samt Aal-
borg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun Studentersamfundets medlemmer har
stemmeret og kan indsuppleres. Ved indsupplering til kritisk revisor er studerende, Ph.d. studerende og
ansatte ved Aalborg Universitet valgbare.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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26 Ændring af konstellationen af Studentersamfundets bestyrelse

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse, Studenterpolitisk Direktion og Uddannelsespolitisk Forum.

Forslag:
Den uddannelsespolitiske ordfører indskrives i Studentersamfundets bestyrelse. Den uddannelsespolitiske
ordfører erstatter den politiske koordinator i bestyrelsen, og vil indgå i forretningsudvalget sammen med
formanden, næstformanden og kassereren. Det totale antal i bestyrelsen ændres altså ikke.

Nuværende paragraf:
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse beståen-
de af formanden, næstformanden, kassereren samt op til syv øvrige medlemmer. Repræsentanter fra
Studentersamfundets administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt dog uden
stemmeret. Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost.

Fremtidig paragraf:
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse bestående
af formanden, næstformanden, kassereren, den studenterpolitiske ordfører, samt op til seks øvrige med-
lemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets administration deltager i bestyrelsesmøderne såfremt
det er nødvendigt dog uden stemmeret. Alle grupper i Studentersamfundet har mulighed for at få en
observatørpost.

Afstemning:
• Forslag: Ændringsforslag til vedtændringsforslaget: Der bibeholdes 7 menige medlemmer.

•

Valg af ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget mod vedtægtsændringsforslag.
For: 18
I mod: 20
Ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget forkastes.

Det oprindelige vedtægtsændringsforslag er vedtaget.
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27 Vedtægtsændring: Omformulering i §22

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at paragraffen omformuleres, for at klargøre formalia.

Nuværende paragraf:
§22: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling samt på ekstraordinær
generalforsamling, såfremt denne udtrykker mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller Studen-
tersamfundets bestyrelse trækker sig samlet.

Fremtidig paragraf:
§22: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Udtrykkes mistillid til
Studentersamfundets bestyrelse eller bestyrelsen trækker sig samlet, vælges en ny bestyrelse på en ek-
straordinær generalforsamling.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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28 Vedtægtsændring: Ændring af ordlyd §24

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
For at ensrette ordlyden ændres idégrundlag til formål.

Nuværende paragraf:
§24: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stil-
ling til uddannelses‐ og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk Forum er underlagt
Studentersamfundets idégrundlag.

Fremtidig paragraf:
§24: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stil-
ling til uddannelses‐ og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk Forum er underlagt
Studentersamfundets formål.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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18 Vedtægtsændring: Revidering af kap. 7

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Uddannelsespolitisk Forum

Forslag:
At kap. 7 revideres og erstattes af det nedenstående. Motivationen til de enkelte ændringer står under de
enkelte afsnit. En evt. vedtagelse af en af de tidligere ÆF vil blive indskrevet i kapitlet. Det med streg
over er fjernelser, det med fed er tilføjelser.

Kap. 7 – Uddannelsespolitisk Forum
§X: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage stilling til
uddannelses‐og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk Forum er underlagt Studen-
tersamfundets idégrundlag.
§X: Alle studerende ved Aalborg universitet har møderet, taleret og stemmeret.
§X: Uddannelsespolitisk Forum kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete po-
litiske sager. Uddannelsespolitisk Forum kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang
inden for nærmere bestemte områder, som fastlægges af Uddannelsespolitisk Forum. Alle udvalg og ak-
tivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for Uddannelsespolitisk Forum.

§X: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §51 og §52 stk. 1 og 5‐7.

§X: Uddannelsespolitisk Forum vedtager selv sin forretningsorden.

§X: Uddannelsespolitisk Forum udarbejder en arbejdsplan for det kommende foreningsårs
studenterpolitiske arbejde. Der forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
§X: Uddannelsespolitisk Forum udformer senest 14 dage før den årlige generalforsamling, et dokument
med forventninger til Uddannelsespolitisk Forum kommende arbejdsområder og prioriteringer. På 1.
kommende Uddannelsespolitisk Forum‐møde skal der forelægges en forventningsafstemning med den nye
ordfører
§X: Uddannelsespolitisk Forum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Lands-
forum

Afstemning:
• Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget: Slet at UPF udarbejder arbejdsplan.

Afstemning om ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget.
Ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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30 Vedtægtsændring: Sletning af paragraf om ageren i henhold til vedtæg-
terne

Foreslået af:
Patrick Steffen Pedersen

Forslag:
Slet §35:
Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets vedtægter.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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31 Vedtægtsændring: Revidering af Kap. 8

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Uddannelsespolitisk Forum

Forslag:
Kap. 8 - Uddannelsespolitisk ordførerskab
§X: Den uddannelsespolitiske ordfører vælges på Generalforsamlingen.
§X: Generalforsamlingen vælger en viceordfører, der skal støtte den Uddannelsespolitiske ordfører i sit
daglige virke, samt har funktion som stedfortræder for denne.
§X: Den politiske ordfører arbejder sammen med fakultetsrådene og universitetsstuderende med interesse
i uddannelsespolitik i Uddannelsespolitisk Forum.

§X: Den uddannelsespolitiske ordfører har til opgave at:

• Varetage den overordnede studenterpolitiske ledelse i Studentersamfundet
• Sikre afholdelse af møder i Uddannelsespolitisk Forum og Studenterpolitisk Direktion
• Udtale sig på vegne af Studentersamfundet i uddannelses‐og studenterpolitiske sager, både internt

og eksternt. I tilfælde hvor der ikke forligger en af Uddannelsespolitisk Forum vedtaget politik på
området, forpligtiger ordføreren sig til at tage sådanne spørgsmål op på det efterfølgende Uddan-
nelsespolitisk Forum møde.

§X: I tilfælde af at posten som uddannelsespolitisk ordfører står ubesat, overgår denne til Studenter-
samfundets viceordfører indtil en ny uddannelsespolitisk ordfører vælges. I tilfælde af at posten som
viceordfører også står ubesat overgår posten til Studentersamfundets formand, indtil et medlemsmø-
de kan vælge en ny.

§X: Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets vedtæg-
ter.

31.1 Ændringsforslag: Periode for indvalgte

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Studentersamfundets Bestyrelse

Forslag:
Det foreslås at, der indføres at indvalgte kun sidder indtil næstkommende ordinære generalforsamling.

Afstemning:
Note til vedtægtsændring 31: Det skal gøre klart at det er en ny ordfører der skal vælges.

Vedtægtsændringsforslag 31.1:
Ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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32 Vedtægtsændring: Revidering af Kap. 9

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Uddannelsespolitisk Forum

Forslag:
Revidere Kapitel 9

Fremtidig paragraf:
Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion
§X: Studenterpolitisk Direktion består af uddannelsespolitisk ordfører, viceordfører, de 2 studenterre-
præsentanter fra universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på Studentersamfundet liste), 4 menige
medlemmer, Landsforum repræsentant, politisk repræsentant fra AAU-CPH og politisk repræsentant fra
Studentersamfundet Esbjerg. De 4 fakultetsråd samt Studentersamfundets bestyrelse har hver en fast
observatørpost.
§X: Studenterpolitisk Direktions har til opgave, at:

• Sikre drift samt udvikling af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU.
• Koordinere det politiske samarbejde og facilitere udveksling af politisk information mellem de

studenterpolitiske organer og andre interessenter.
• Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som en studenterpolitisk organisa-

tion.

§X: Menige medlemmer vælges på Generalforsamlingen. I tilfælde af ledige pladser i Studenterpolitisk
Direktion i løbet af foreningsåret, indsuppleres medlemmer ved medlemsmødet.
§X: Studenterpolitisk Direktion har beføjelse til, i akutte situationer, at iværksætte kampagner, eller på
anden vis agere i forhold til politiske spørgsmål, ud fra den overordnede politik fastlagt i Uddannelses-
politisk Forum. Dog forpligter Studenterpolitisk Direktion sig til tage spørgsmål op på næstkommende
møde i Uddannelsespolitisk Forum.

Nuværende paragraf:
Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion
§36: Studenterpolitisk Direktions formandskab består af den uddannelsespolitiske ordfører samt vice-
ordfører.

§37: Studenterpolitisk Direktions opgave er at sikre driften, samt udviklingen, af rammerne for at
bedrive studenterpolitik på Aalborg Universitet. Studenterpolitisk Direktion varetager ansvaret for Stu-
dentersamfundets studenterpolitiske organisations strategi.
Stk. 2: Studenterpolitisk Direktion skal arbejde for at koordinere det politiske samarbejde og facilitere
udveksling af information mellem Studenterpolitisk Direktion, Uddannelsespolitisk Forum, fakultetsråd,
fagråd, andre uddannelsespolitiske grupper, repræsentanter i Aalborg Universitetets formelle organer,
det øvrige Studentersamfund samt landsorganisationerne.
Stk. 3: Studenterpolitisk Direktion skal arbejde for at styrke den almene studerendes forhold til Stu-
dentersamfundet som en studenterpolitisk organisation.
Stk. 4: Studenterpolitisk Direktion skal støtte den uddannelsespolitiske ordfører og Uddannelsespolitisk
Forum, ved at kunne forberede oplæg til debat, der fremhæver flere sider af et studenterpolitisk spørgs-
mål, herunder potentielle konsekvenser og evt. juridiske eller økonomiske omstændigheder ved disse.
Studenterpolitisk Direktion skal støtte andre forslagsstillere med ekspertise, hvis de beder om dette.
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§38: Studenterpolitisk Direktion har beføjelse til, i akutte situationer, at iværksætte kampagner, eller på
anden vis agere i forhold til politiske spørgsmål, ud fra den overordnede politik fastlagt i Uddannelsespo-
litisk Forum. Dog forpligter Studenterpolitisk Direktion sig til at tage spørgsmålet op på næstkommende
Uddannelsespolitisk Forums møde.

§39: Studenterpolitisk Direktion vedtager selv sin forretningsorden.

§40: Studenterpolitisk Direktion udarbejder en arbejdsplan for det kommende foreningsårs studenter-
politiske arbejde. Der forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§41: Studenterpolitisk Direktion består af:

• Uddannelsespolitisk ordfører (formand).
• Uddannelsespolitisk viceordfører.
• 2 personer fra Universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på Studentersamfundet liste).
• 4 menige medlemmer.
• Landsforum repræsentant.
• Politisk repræsentant fra Campus København.
• Politisk repræsentant fra Studentersamfundet Esbjerg.

Følgende organer har hver én observatør plads til Studenterpolitisk Direktion møderne:

• De 4 fakultetsråd.
• Studentersamfundets bestyrelse.

Stk. 2: Menige medlemmer vælges på generalforsamlingen. I tilfælde af ledige pladser i Studenterpolitisk
Direktion i løbet af foreningsåret, suppleres medlemmer ved afholdelse af et medlemsmøde.
Stk. 3: Uddannelsespolitisk Forum udpeger Studentersamfundets repræsentant til Danske Studerendes
Fællesråds Landsforum.

32.1 Ændringsforslag: Periode for indvalgte

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Studentersamfundets Bestyrelse

Forslag:
Det foreslås at, der indføres at indvalgte kun sidder indtil næstkommende ordinære generalforsamling.

Afstemning:
Ændringsforslag 32.1: Ændringsforslaget er vedtaget

Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget: Slet ikke §40 udarbejdelsen af arbejdsplan: Ændrings-
forslaget til vedtægtsændringsforslaget er vedtaget

Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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33 Vedtægtsændring: Fakultetsråd som ikke-vedtægtsbestemte grupper

Foreslået af:
Patrick Steffen Pedersen

Forslag:
Slet “, et Fakultetsråd” i §16.
Slet Kap. 10 - Fakultetsråd
Slet “, fakultetsrådene” i §58.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er forkastet.
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34 Vedtægtsændring: Ændring af Kap. 10

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Ændre og slette meget af Kap. 10, da fakultetsrådenes virke er beskrevet i Studentersamfundets ret-
ningslinjer for grupper.

Nuværende paragraf:
§42: Et fakultetsråd kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Faku-
ltetsrådet kan overlade kompetencer til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte
områder.

§43: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §51 og §52 stk. 1 og 5‐7.

§44: Fakultetsrådene bestemmer frit hvorvidt de vil konstitueres med en formand eller et forretningsud-
valg. Fakultetsrådets formand eller forretningsudvalg har ansvar for at indkalde til fakultetsrådsmøder
med mindst en uges varsel. Stk. 2: Fakultetsrådet har en obligatorisk observatørplads i den Studenterpo-
litiske Direktion, hvor Fakultetsrådet kan sende en repræsentant til møderne som den Studenterpolitiske
Direktion afholder. Fakultetsrådene har her ret til at sætte punkter på dagsordenen.

§45: Fakultetsrådet fastlægger selv en mødeplan over ordinære møder. Møderne indkaldes af et af
fakultetsrådet nedsat forretningsudvalg med mindst en uges varsel.

§46: Fakultetsrådene vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden.

Fremtidig paragraf:
§42: Der kan være et fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet. stk. 2: Fakultetsrådene har til
formål at facilitere tværfaglig studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og decentrale
fagråd på fakultetet. Stk. 3: Yderligere har fakultetsrådene til formål at agere som repræsentanter, for de
studerende på fakultetet, hvad angår tværfaglig studenterpolitiske problemstillinger på højere niveauer.

§43: Grupperne fastsætter i vedtægter eller kommissorium retningslinjerne for sit arbejde. Disse vedtæg-
ter/dette kommissorium er underlagt Studentersamfundets vedtægter og nærværende retningslinjer. Stk.
2: Vedtægterne/kommissoriet og ændringer heri skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse. Stk.
3: Vedtægter/kommissorium, der er vedtaget af gruppen, men endnu ikke godkendt af Studentersam-
fundets bestyrelse, kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse i Studentersamfundets
bestyrelse.

Konsekvensændring:
Nummerering ændres fortløbende.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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35 Vedtægtsændring: Mindre redundans i forhold til øvrige grupper

Foreslået af:
Patrick Steffen Pedersen

Forslag:
Foreslåede tilføjelser er markeret med boldface, mens dele der foreslås slettet er markeret med overstreg-
ning.

Opdater §47: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne
vedtægter og/eller kommissorium. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og ret-
ningslinjer for grupper. Grupperne kan opkræve selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig
selv jf. §58.
Slet §48:
Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i Studentersam-
fundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at gruppens akkumulerede
overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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36 Vedtægtsændring: Ændring af ordlyd i §47

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Der ændres i ordlyden, så der er klarhed omkring vedtægternes formål.

Nuværende paragraf:
§47: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne vedtægter.
Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne kan
opkræve selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv jf. §58.

Fremtidig paragraf:
§47: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter eller kommisorie. Grupper-
ne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne kan opkræve
selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv jf. §58.

Afstemning:
Bortfalder som følge af vedtagelse af 35
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37 Vedtægtsændring: Ændring af ordlyd i §48

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Der ændres i ordlyden, så der er klarhed omkring vedtægternes formål.

Nuværende paragraf:
§48: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i Studentersam-
fundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at gruppens akkumulerede
overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet.

Fremtidig paragraf:
§48: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en gruppe i Studentersamfundet. Generalfor-
samlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at gruppens akkumulerede overskud/underskud
ikke tilfalder Studentersamfundet.

Afstemning:
Bortfalder som følge af vedtagelse af 35
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38 Vedtægtsændring: Slet Kap. 12

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Uddannelsespolitisk Forum

Forslag:
Kap 12 slettes og indføres under UPF kapitlet, med den ændring at det ikke er bestyrelsen men UPF der
indstiller og en tilføjelse af at man skal repræsentere Studentersamfundets politik. Motivationen er, at
denne kompetence hører hjemme i UPF, både i forhold til formålet med UPF og i forhold til gældende
praksis og derfor bør det ændres samt fremgå af kapitlet om UPF. Dette forslag er sidestillet med det
efterfølgende ÆF, som er samme forslag, men hvor sætningen ”hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en
enkelt gruppe.” også er slettet. Motivationen for at slette denne del, er at UPF er det organ, der naturligt
vedtager Studentersamfundets politik og holdninger i områder der vedrører studiemiljø og derfor også
naturligt er det sted, der indstiller til alle udvalg. På den måde får man også reelt anvendt UPFs funktion
i hele organisationen. UPF skal selvfølgeligt sikre at alle relevante grupper i god tid får en indkaldelse
og respektere at der er nogle poster, der naturligt tilfalder de enkelte grupper. Det er altså primært en
formel ændring, der sikrer at der foreligger en fast procedure for valg til udvalg og at der kommer en
samlet oversigt over alle de poster vi har.

§X: Uddannelsespolitisk Forum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og
eksterne udvalg. Studentersamfundet forventer, at mandater som bestrider tillidsposter for Studenter-
samfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordens-
punkter samt repræsenterer den på UPF vedtagende politik på området.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er forkastet.
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39 Vedtægtsændring: Repræsentantskab

Foreslået af:
Studenterpolitisk Direktion og Studentersamfundets Bestyrelse

Forslag:
Ny paragraf: Uddannelsespolitisk Forum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til in-
terne og eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet
forventer, at mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studen-
tersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer den på UPF
vedtagende politik på området.

Afstemning:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.
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40 Vedtægtsændring: Økonomisk begrænsning indtil godkendelse af budget

Foreslået af:
De kritiske revisorer.

Forslag:
Tilføj ny paragraf til kapitel 14 - Økonomi

Nuværende paragraf:
Ingen

Fremtidig paragraf:
Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun påbegyndes økonomisk, såfremt
budgettet for aktiviteten er godkendt på en generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt
mellem regnskabsårets start og den ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordi-
nær generalforsamling. Lønninger af sædvanlig karakter samt aktiviteter i ikke-formålsbestemte grupper
er undtaget fra denne vedtægt.

40.1 Ændringsforslag: Medlemsmødets kompetence

Foreslået af:
De kritiske revisorer og Studentersamfundets Bestyrelse

Forslag:
Det foreslås at, der indføres at et medlemsmøde også kan godkende påbegyndelse af aktiviteter.

Afstemning:
Ændringsforslag 40.2: ikke-formålsbestet slettes (sidste sætning)
Ændringsforslaget er vedtagett.

Ændringsforslag 40.1
Ændringsforslaget er vedtaget

Vedtægtsændringensforslaget er vedtaget.
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41 Vedtægtsændring: Tegningsret

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at Sekretariatslederen uden samråd kan indgå NETS, PBS og netbank aftaler.
Samtidig foreslås at samrådet skal ombefatte Formand og Kasserer

Nuværende paragraf:
§62: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med formanden eller kas-
seren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem sekretariatslederen
og enten formanden eller kasseren, skal skriftlig dokumenteres.

Fremtidig paragraf:
§62: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med formanden og kas-
seren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem sekretariatslederen
og formanden og kasseren, skal skriftlig dokumenteres.
Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS eller
Netbank.

Afstemning:
Vedtægtsændringensforslaget er vedtaget.
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15. Ændringsforslag til retningslinger for grupper
47 Ændringsforslag: Simplificering af punkt 3.4

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Ændring af punkt 3.4

Nuværende:
3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller
kommissorium retningslinjerne for sit arbejde. Disse er underlagt Studentersamfundets vedtægter og
nærværende retningslinjer. Ændringer i gruppens vedtægter/kommissorium skal godkendes af Studen-
tersamfundets bestyrelse. Vedtægter eller kommissorium, der er vedtaget af gruppen, men endnu ikke
godkendt af Studentersamfundets bestyrelse, kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse
af Studentersamfundets bestyrelse.

Fremtidig:
3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller kom-
missorium retningslinjerne for gruppens arbejde. Vedtægter/kommissorium samt ændringer heri skal
godkendes af Studentersamfundets bestyrelse og er underlagt Studentersamfundets vedtægter og nærvæ-
rende retningslinjer. Vedtægter/kommissorium kan følges midlertidigt med forudsætning om godkendelse
af Studentersamfundets bestyrelse.

Afstemning:
Ændringsforslaget er vedtaget.
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48 Ændringsforslag: Aktivistbegrænsning

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Slette punkt 4.3.1

Nuværende:
4.3.1 En gruppe kan undtagelsesvist i vedtægter/kommissorium begrænse optagelsen af aktivister. Det-
te skal godkendes ved optagelsen af gruppen eller på anden vis godkendes af generalforsamling eller
medlemsmøde. Bestyrelsen skal endvidere godkende den/de person(er), der afgør eventuel optagelse af
nye aktivister.

Fremtidig:
Ingen

Afstemning:
Ændringsforslaget er vedtaget.
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49 Ændringsforslag: Individuelle medlemskaber

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at tilføje gruppe 2.4. i punkt 4.4

Derudover tilføjes: Medlemskab af grupper kan kun opnås såfremt den studerende er medlem af Studen-
tersamfundet

Nuværende:
4.4 Gælder kun for grupper anført i 2.2 og 2.5: Grupper kan have egne medlemmer og opkræve eget
kontingent. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets størrelse og
eventuelle ændringer heri.

Fremtidig:
4.4 Gælder kun for grupper anført i 2.2, 2.4 og 2.5: Grupper kan have egne medlemmer og opkræve
eget kontingent. Medlemskab af grupper kan kun opnås såfremt den studerende er medlem af Studen-
tersamfundet. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets størrelse og
eventuelle ændringer heri.

Afstemning:
Ændringsforslag 49.1: Slet grupper anført i 2.2
Bortfalder som følge af vedtageslse af 49.4

Ændringsforslag 49.1.1: Grupper anført i 2.2 har ikke krav om at være medlem af Studentersamfun-
det.
Bortfalder som følge af vedtageslse af 49.4

Ændringsforslag 49.2: For personer der kan optages som medlemmer af Studentersamfundet, kan med-
lemskab af grupper kun opnås såfremt vedkommende er medlem af Studentersamfundet.
Bortfalder som følge af vedtageslse af 49.4

Ændringsforslag 49.3: Omskrives til: Grupper kan have egne kontigentpålagte medlemskaber
Ændringsforslaget er vedtaget.

Ændringsforslag 49.4: Slet: Medlemskab af grupper kan kun opnås såfremt den studenrende er med-
lem af Studentersamfundet.
Ændringsforslaget er vedtaget.

Ændringsforslag 49 er vedtaget.
Note: Det ønskes fra generalforsamlingen at den næstkommende bestyrelse skal arbejde med dette punkt
frem mod næstkommende generalforsamling.
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50 Ændringsforslag: Omformulering af 5.5

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Omformulering og opsplitning af punkt 5.5

Nuværende:
5.5 Såvel gruppen som Studentersamfundets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at holde
hinanden opdateret på aktiviteter og initiativer i og status for dels gruppen dels den øvrige del af Stu-
dentersamfundet. Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et
møde mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og Studentersamfundets bestyrelse. Studentersamfundets
bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig
ledelse.

Fremtidig:
5.5 Såvel gruppen som Studentersamfundets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at holde
hinanden opdateret. Dette gældende for aktiviteter, initiativer og status for dels gruppen og dels den
øvrige del af Studentersamfundet. 5.5.1 Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en
gang årligt i form af et møde mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og Studentersamfundets bestyrelse.
5.5.2 Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens bestyrelse
eller evt. tilsvarende daglig ledelse.

Afstemning:
Ændringsforslaget er vedtaget.
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51 Ændringsforslag: Ændring af gruppers procedure for budgetlægning

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Ændring af punkt. 8.11

Nuværende:
8.11 Sekretariatslederen udarbejder et forslag til budgettet for det efterfølgende regnskabsår, baseret på
forrige års regnskab med mere, som sendes ud til grupperne i januar. Grupperne har herefter tre uger til
at godkende budgettet. Såfremt grupperne ikke har gjort indsigelser betragtes budgettet som godkendt -
dog skal grupperne senest en uge efter modtagelse have bekræftet, at de har modtaget forslaget. Har en
sådan bekræftelse ikke fundet sted, er det kassererens opgave at tage kontakte til de pågældende grupper.
Grupperne kan i de tre uger de har til godkendelse stille spørgsmål til både kasserer og sekretariatsleder
samt ligeledes ønske om at afholde et møde. Sekretariatslederen og Studentersamfundets kasserer har til
enhver tid retten til at indkalde til møde, hvis de vurderer det nødvendigt.

Fremtidig:
8.11 Sekretariatslederen udarbejder sammen med Studentersamfundets kasserer et forslag til budgettet
for det efterfølgende regnskabsår, baseret på indeværende og forrige års regnskab med mere, som sendes
ud til grupperne i november. Grupperne har herefter tre uger til at godkende budgettet. Såfremt grupper-
ne ikke har gjort indsigelser betragtes budgettet som godkendt - dog skal grupperne senest en uge efter
modtagelse have bekræftet, at de har modtaget forslaget. Har en sådan bekræftelse ikke fundet sted, er
det Studentersamfundets kasserers opgave at tage kontakte til de pågældende grupper. Grupperne kan i
de tre uger de har til godkendelse stille spørgsmål til både Studentersamfundets kasserer og sekretariats-
leder samt ligeledes ønske om at afholde et møde. Sekretariatslederen og Studentersamfundets kasserer
har til enhver tid retten til at indkalde til møde med grupperne, hvis de vurderer det nødvendigt.

Afstemning:
Ændringsforslaget 51.1: Det tilføjes at: grupperne efter endt regnskabsår har mulighed for at revidere
deres budget for det kommende år.
Ændringsforslaget er vedtaget.

Ændringsforslag 51 er vedtaget.

Note: Det ønskes fra generalforsamlingen, at bestyrelsen arbejder på, at generalforsamling afholdes tid-
ligere på kalenderåret.
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16. Øvrige forslag

42 Forslag: Afvikling af gruppen A-Team

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse og A-Team

Forslag:
Det foreslås at, A-Team afvikles og at underskuddet dækkes af Studentersamfundet.

Afstemning:
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
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43 Forslag: Afvikling af Karnevalsgruppen

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at, Karnevalsgruppen afvikles og at akkumuleret underskud dækkes af Studentersamfundet.

Afstemning:
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
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44 Forslag: Afvikling af SoFiA

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse.

Forslag:
Det foreslås at, SoFiA afvikles.

Note fra SoFiA:
SoFiA og Studentersamfundet er enige om at stoppe sit samarbejde. Afviklingen finder sted i god ro og
orden fra begge parter, SoFiA fortsætter selvstændigt.

Afstemning:
Forslaget er vedtaget.
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45 Forslag: Lukning af gruppen WebTeam

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse og WebTeam

Forslag:
Det foreslås at, WebTeam lukkes og kompetencen overgår til EDB-Drift

Afstemning:
Forslaget er vedtaget.
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46 Forslag: Lukning af gruppen EDB-Drift

Foreslået af:
Studentersamfundets Bestyrelse og EDB-Drift

Forslag:
Det foreslås at, EDB-Drift lukkes og der i stedet oprettes et udvalg af samme navn

Afstemning:
Forslaget er vedtaget.
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17. Valg til formand for Studentersamfundet
Kandidat: Marcus Lasse Vebert Birk
Generalforsamlingen har udvist tillid til Marcus Lasse Vebert Birk som Studentersamfundets formand.

18. Valg til næstformand for Studentersamfundet
Kandidat: Kathrine Hyldig Hansen
Generalforsamlingen har udvist tillid til Kathrine Hyldig Hansen som Studentersamfundet næstformand.

19. Valg til kasserer for Studentersamfundet
Kandidat: Rasmus Zeberg Bjerre
Generalforsamlingen har udvist tillid til Rasmus Zeberg Bjerre som Studentersamfundets kasserer.

20. Valg til bestyrelsesmedlemmer for Studentersam-
fundet
Kandidater:
1) Kaya S. Berntsen
2) Philip Sørensen
3) Marie Ryskov Albret
4) Rune Arnfred
5) Frederik Yde
6) Kristoffer Lindstørm

Kristoffer Lindstrøm er hermed inhabil som stemmetæller. Oskar Denig er udvalgt som stemmetæl-
ler fremadrettet.

Generalforsamlingen har udvist tillid til alle kandidaterne som menige bestyrelsesmedlemmer i Stu-
dentersamfundet.

21. Valg til uddannelsespolitisk ordfører
Kandidat: Rasmus Slot
Generalforsamlingen har udvist tillid til Rasmus Slot som uddannelsespolitisk ordfører i Studentersam-
fundet.

22. Valg til uddannelsespolitisk viceordfører
Kandidat: Jennifer Ravn
Generalforsamlingen har udvist tillid til Jennifer Ravn som uddannelsespolitisk viceordfører i Studen-
tersamfundet.

Studentersamfundet ved Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon: +45 9940 8013
Fax: +45 9815 9494

info@studentersamfundet.aau.dk
Side 46af 47

Generalforsamling 2016
+45 9940 8016

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk



23. Valg til studenterpolitisk direktion
Kandidater:
1) Dan Ejlertsen
2) Iben Dich
3) Lukas Bysted
4) Oskar Danig Secher

Oskar Danig Secher er hermed inhabil som stemmetæller. Anders Steen Mortensen er udvalgt som
stemmetæller fremadrettet.

Generalforsamlingen har udvist tillid til kandidaterne som medlem af studenterpolitisk direktion i Stu-
dentersamfundet.

24. Valg til kritisk revisor
Kandidater:
1) Patrick Pedersen
2) Johan Sørensen

Generalforsamlingen har udvist tillid til kandidaterne som Studentersamfundets kritiske revisorer.

25. Afrunding af generalforsamling

Studentersamfundet ved Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon: +45 9940 8013
Fax: +45 9815 9494

info@studentersamfundet.aau.dk
Side 47af 47

Generalforsamling 2016
+45 9940 8016

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk


