Studentersamfundet
- For alle studerende
Bestyrelsen

Aalborg, d. 26. marts 09

Studentersamfundets vedtægter
Som vedtaget på generalforsamlingen 2009
Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan
organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad. For at undgå for mange ændringer i
organisationens opbygning, er det gjort relativt svært at ændre vedtægterne. – Se evt. §§10 og 57

Kap. 1 - Navn og formål
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet (S’et).
Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og
Studenterrådet ved AUC d. 2 marts 1991.
Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate
Studenter ved AUC.
§2: Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle 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
arbejde i relation til universitetet samt national og international uddannelsespolitik.
Studentersamfundet er uafhængig af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig
udelukkende om emner, der vedrører 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.

Kap. 2 - Medlemmer
§3 Alle, der er indskrevet som studerende ved AAU, kan optages som medlemmer.
Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et
ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun
studerer max. 2 semestre på AAU. Der skelnes prismæssigt mellem de to medlemskaber.
Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat af
generalforsamlingen.
Stk. 4: Det er muligt for studerende på AAU, gratis at få overflyttet deres medlemskab fra en
anden Studenterorganisation, hvis der er indgået en aftale om dette mellem Studentersamfundet
og denne.
§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende ved AAU, udmeldes. Medlemmer,
der ytrer ønske herom, kan uden yderligere varsel udmelde sig af Studentersamfundet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken
medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af
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Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget
navn.

Kap. 3 – Samarbejdspartnere
§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.
Stk. 7: Studentersamfundet samarbejder med Studenterhuset på bestyrelsesplan og gennem
fælles arrangementer. Studentersamfundet er politisk uafhængigt af Studenterhuset.

Kap. 4 - Generalforsamlingen
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes i Aalborg i marts/april måned. Vedtagelse af dato for afholdelse af generalforsamling
koordineres med Studenterhusets bestyrelse således, at de to foreningers generalforsamlinger ikke
er sammenfaldende.
Såfremt generalforsamlingerne ønskes afholdt sammen, koordinerer de to bestyrelser dette.
§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. Alle medlemmer og tidligere medlemmer, der har
anmodet herom, indkaldes pr. brev.
§9: Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
-Åbning og konstituering
-Studentersamfundets årsberetning
-Årsregnskab for Studentersamfundet
-Kritiske revisorers beretning
-Indkomne forslag
-Vedtagelse af arbejdsprogram
-Vedtagelse af kontingent
-Vedtagelse af budget
-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 af to kritiske revisorer
§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 har mulighed for at afhente eksemplarer på
Studentersamfundets sekretariat og i Studenterhuset senest 8 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen. Regnskabet, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse, skal ligeledes ligge
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klar til afhentning senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere medlemmer,
ansatte, universitetets studerende samt Studenterhusets aktivister møderet og taleret. Kun
medlemmer af Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er
dog alle valgbare.
§12: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§46-47.
§13: Generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til næstfølgende generalforsamling.
§14: Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 100 medlemmer, medlemsmødet eller
bestyrelsen 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 beslutningstema.

Kap. 5 - Medlemsmødet
§15: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Medlemsmødet kan indsupplere til poster, der er på valg til generalforsamlingen.
§16: Mødet indkaldes af Studentersamfundets bestyrelse på begæring af bestyrelsen selv, UPF,
den politiske koordinering, et fagråd, en øvrig gruppe eller 20 medlemmer 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.
§17: Alle medlemmer og universitetets studerende i øvrigt har møderet, taleret og stemmeret. Det
er dog kun Studentersamfundets medlemmer, der har stemmeret ved indsupplering efter §15 samt
øvrige beslutninger, som generalforsamlingen har overladt til medlemsmødet.
§18: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager.
Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere
bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har
tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet.
§19: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§46-47.

Kap. 6 - Daglig ledelse
§20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse
bestående af formanden, næstformanden, kassereren, en repræsentant fra Studenterhusets
bestyrelsen samt op til fire 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.
§21: Bestyrelsen følger Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter. Bestyrelsen har til
opgave, at:
• Sikre en koordinering og udveksling af information mellem Studentersamfundets organer
og repræsentanter
• Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger)
• Sikre at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og
kvartalsvis gennemgår regnskabet med bestyrelsen
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•
•
•
•

Sikre varetage Studentersamfundets administration
Holde kontakt til Studenterhusets bestyrelse samt deltage i dennes møder
Sikre afholdelsen af faste aktiviteter
Sikre afholdelsen af medlemsmøder

Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager.
Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere
bestemte områder, som fastlægges af bestyrelsen. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har
tilbagemeldingspligt over for bestyrelsen.
§22: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling samt på
ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne udtrykker mistillid til Studentersamfundets
bestyrelse, eller Studentersamfundets bestyrelse trækker sig samlet.
§23: I tilfælde af, at formands-næstformands-eller kassererposten står ubesat, udpeger
Studentersamfundets bestyrelse en fungerende formand, næstformand eller kasserer.
Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny formand, næstformand
eller kasserer vælges. Den fungerende formand, næstformand og kasserer er kun
stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen.
I den periode formandsposten står ubesat tiltræder næstformanden som fungerende formand,
indtil en anden er valgt.

Kap. 8 – Uddannelsespolitisk Forum (UPF)
§24: Uddannelsespolitisk Forum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage
politisk stilling til uddannelses-og studenterpolitiske emner af enhver art. Uddannelsespolitisk
Forum er underlagt Studentersamfundets idégrundlag.
§25: Alle universitets studerende har møderet, taleret og stemmeret.
§26: UPF kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. UPF kan
overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte områder,
som fastlægges af UPF. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for UPF.
§27: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §46 og §47 stk. 1 og 5-7.
§28: Uddannelsespolitisk Forum vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin
forretningsorden.

Kap. 9 - Den politiske koordinering
§29: Den politiske koordinerings opgaver er at rådgive den uddannelsespolitiske ordfører og
indfører områder hvor Studentersamfundet ikke har defineret en politik og hvor en beslutning ikke
kan udskydes til næste møde i Uddannelsespolitisk Forum. Desuden skal koordineringen
koordinere de uddannelsespolitiske opgaver i Studentersamfundet. Den politiske koordinering skal
holde sig orienteret om den uddannelsespolitiske udvikling der vedrører universitetsstuderende.
Stk. 2: Fagrådenes arbejde koordineres i den politiske koordinering.
§30: Den politiske koordinering består af:
-1 uddannelsespolitisk ordfører (formand)
-1 viceordfører valgt på generalforsamlingen
-1 person valgt af og blandt Studentersamfundets bestyrelse
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-2 studerende i universitetsbestyrelsen -1 person valgt fra hvert fagrådyrelsen
-1 person valgt fra UPF
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse udpeger sin repræsentant på sit første møde efter
generalforsamlingen. Repræsentanterne for fagrådene og Uddannelsespolitisk Forum udpeges
mindst én gang årligt.
Stk. 3: Den politiske koordinering mødes minimum 6 gange årligt til et koordineringsmøde.

Kap. 10 - Uddannelsespolitisk ordførerskab
§31: Generalforsamlingen vælger en uddannelsespolitisk ordfører med kompetence til at udmelde
på vegne af Studentersamfundet i studenter-og uddannelsespolitiske sager.
§32: Den politiske ordfører arbejder sammen med fagrådene og universitetsstuderende med
interesse i uddannelsespolitik i Uddannelsespolitisk Forum.
§33: Den politiske ordfører har til opgave at:
-Sørge for at afholde møder i Uddannelsespolitisk Forum, samt koordinere og udveksle
information mellem Studentersamfundets fagråd, uddannelsespolitiske grupper og
repræsentanter i universitetets kollegiale organer samt til og fra
landsorganisationerne.
-Melde ud på vegne af Studentersamfundet i uddannelses-og studenterpolitiske
sager.
§34: I tilfælde af at posten som uddannelsespolitisk ordfører står ubesat, overgår denne til
Studentersamfundets viceordfører indtil en ny uddannelsespolitisk ordfører vælges. I tilfælde af at
posten som viceordfører også står ubesat overgår posten til Studentersamfundets formand.
§35: Den uddannelsespolitiske ordfører skal i sit arbejde agere i henhold til Studentersamfundets
vedtægter. Uddannelsespolitisk Forum udformer senest 14 dage før den årlige generalforsamling
et dokument med forventninger til ordføreren og viceordføreren samt ønsker til
Uddannelsespolitisk forums kommende arbejdsområder og prioriteringer.
§36: Generalforsamlingen vælger en viceordfører der har funktion som stedfortræder for den
uddannelsespolitiske ordfører.

Kap. 11 – Fagråd
§37: Et fagråd kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. Fagrådet
kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere bestemte
områder.
§38: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §46 og §47 stk. 1 og 5-7.
§39: Fagrådet nedsætter et forretningsudvalg til at planlægge og koordinere fagrådets arbejde.
Herunder er det forretningsudvalgets ansvar at indkalde til fagrådsmøder med mindst en uges
varsel.
Stk. 2: Fagrådet vælger ét af medlemmerne i forretningsudvalget til at være fagrådskoordinator.
Stk. 3: Fagrådskoordinatoren har til ansvar at få forretningsudvalget og fagrådet til at fungere, og
er fagrådets kontaktperson udadtil.
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§40: Fagrådet fastlægger selv en mødeplan over ordinære møder. Møderne indkaldes af et af
fagrådet nedsat forretningsudvalg med mindst en uges varsel.
§41: Fagrådene vedtager på første møde efter generalforsamlingen sin forretningsorden.

Kap 12 – Øvrige grupper
§42: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af mere eller mindre selvstændige grupper med egne
vedtægter. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Grupperne kan opkræve
selvstændigt kontingent. Grupperne konstituerer sig selv, jvf. dog §53. Bestyrelsens godkendelse
af grupper gælder frem til førstkommende generalforsamling eller medlemsmøde, hvor bestyrelsen
stiller forslag om optagelse af gruppen.
§43: Generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan afvikle en organisation som gruppe i
Studentersamfundet. Generalforsamlingen eller medlemsmødet kan træffe beslutning om at
gruppens akkumulerede overskud/underskud ikke tilfalder Studentersamfundet.

Kap. 13 - Repræsentation af foreningen
§44: Bestyrelsen udpeger/indstiller efter opslag i relevante medier i så bredt et omfang, det
skønnes nødvendigt, Studentersamfundets repræsentanter til eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke
naturligt vedrører en enkelt gruppe. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om bestyrelsen eller en
gruppe skal foretage udpegningen/indstillingen.
§45: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som
bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet
orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i
de faglige diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles
stillingtagen til væsentlige sager.

Kap. 14 - Afstemninger og personvalg
§46: For vedtagelse af forslag kræves almindelig stemmeflertal, medmindre andet er anført i
vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er
stemmelighed, bortfalder forslaget. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.
§47: Personvalg foregår skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke
er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan
valget dog foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed, foretages omvalg mellem
de berørte kandidater. I tilfælde af stemmelighed mellem alle kandidater, der er på valg, foretages
lodtrækning. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.
Stk. 2: Fremgår det af vedtægterne eller indkaldelsen til et møde, at posten som formand og
uddannelsespolitisk ordfører er på valg, skal kandidater til disse inden mødet åbnes have
indleveret skriftligt opstillingsgrundlag. Disse omdeles til mødets deltagere.
Stk. 3: Valg til øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages efter,
Studentersamfundets formand, næstformand og kasserer er valgt.
Stk. 4: Er alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse på valg, stemmes efter
pointvalgsmetoden, således at hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 personer i prioriteret
rækkefølge. Første prioritet får 4 point, anden prioritet får 3 point etc. De 4 personer, der får flest
point vælges som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Til den ordinære generalforsamling er hele
bestyrelsen på valg.
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Stk. 5: Ved øvrige personvalg har hver stemmeberettiget én stemme. Kandidater indvælges efter
antallet af modtagne stemmer. Er kun én post på valg, foretages dog omvalg mellem de
kandidater, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én kandidat har fået over halvdelen af de
afgivne stemmer.
Stk. 6: Overstiger antallet af opstillede ikke antallet af pladser, der er på valg, afholdes
individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte kandidater. En kandidat skal
have flere stemmer for end imod for at blive valgt.
Stk. 7: Ved konflikt mellem bestemmelserne i nærværende paragraf, træder stk. 6 forud for stk. 4
og 5.
Stk. 8: Er generalforsamlingen ikke i stand til at vælge en ny formand, næstformand og kasserer,
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling efter gældende vedtægter.
§48: Ingen personer valgt på generalforsamlingen eller et medlemsmøde kan forblive på sin post,
efter at generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt sin mistillid til ham/ hende.
Formanden kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at bestyrelsen har udtrykt mistillid til
ham/hende. Og den politiske ordfører kan endvidere ikke forblive på sin post, efter at UPF har
udtrykt mistillid til ham/hende.

Kap. 15 - Økonomi
§49: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret.
§50: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne økonomiske revisor og de to kritiske
revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år.
§51: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og
budgetplanlægningen.
§52: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse
§53: Studentersamfundets bestyrelse, Uddannelsespolitisk Forum, fagrådene og evt. andre

grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer selvstændigt.
Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over
for Studentersamfundets bestyrelse.
§54: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent.
§55: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue.
§56: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af formanden med bestyrelsens
accept.

Kap. 16 - Vedtægtsændringer
§57: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der
være 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de
fremmødte stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som
afgivne stemmer Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
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§58: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes
stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.
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