Referat Studentersamfundets
generalforsamling 2015
Formalia
Valg af ordstyrer: Niels Haldrup er valgt
Valg af referant: Kristoffer Sundmark er valgt
Formanden afgiver bestyrelsens beretning
Kristoffer Mæng og Christian Gasberg orienterer om aktiviteter i Studentersamfundet
København
Ordføren afgiver Ordførens beretning
Kassereren gennemgår regnskab for 2014 ‐ Generalforsamlingen tager regnskabet til
efterretning.
Kritisk revisor afgiver Kritisk revisors Årsberetning
Kassereren fremlægger budget for 2015 – 50 af 51 stemmer har godkendt budgettet.
Budgettet for 2015 er godkendt.
Barerne skal fra 2014 til 2015 øge dækningsgraden på øl, da udgifterne til øl det sidste år er
steget, mens indtægterne er fastholdt, hvilket nødvendigvis har reduceret dækningsgraden.
Studentersamfundets arbejdsprogram – 55 ud af 55 stemmer for ‐
godkendt

arbejdsprogram

Under generalforsamlingen stemmes der ud fra paragrafferne i kapitel 13 §51,§52 og §53,
og ikke som det fremgår af vedtægterne jf. §46‐47.
I alle afstemninger med 2/3 flertal stemmes der ud fra stemmer for, op mod antal
stemmeberettigede.
Studenterpolitisk direktions arbejdsprogram – arbejdsprogram godkendt
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Studentersamfundets visionspapir:
#1 ændres til

#1 Medlemmer
På lang sigt er målsætningen at over 75% af de studerende på Aalborg Universitet er
medlemmer af Studentersamfundet. Delmålet er derfor at 75%
af den nye studenterårgang der starter i 2015 bliver medlem af
Studentersamfundet.
● KPI: Antal medlemmer i
2015 i forhold til antal nye studerende der starter i 2015

# 8 ændres til

#8 Landspolitisk Studenterpolitisk arbejde
Studentersamfundet bør som minimum have en repræsentant til alle møder i DSF
landsforum i 2015, samt minimum 6 delegerede til DSFs politikkonferencer
● KPI: Antal deltagende ved møder
Forslaget er vedtaget 53 ud af 64  forslaget er godkendt med ændringer.

Ændringsforslag
ÆF 10 - Vedtaget

Studentersamfundets bestyrelse opstiller ændringsforslag til vedtægtsændringen:
Kapitel 1 §2: Studentersamfundet er en studenterorganisation for alle studerende og PhD
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.
Kapitel 2 §3: Alle, der er indskrevet som studerende eller PhD 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 4 semestre på AAU. Der skelnes prismæssigt mellem de to medlemskaber.
Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat af
generalforsamlingen.
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Kapitel 2 §4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller PhD
studerende ved AAU, udmeldes. Medlemmer, der ytrer ønske herom, kan uden yderligere
varsel udmelde sig af Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved
udmeldelse.
Kapitel 5 §17: Alle medlemmer, universitetets PhD studerende og universitetets studerende
har møderet og taleret. Kun Studentersamfundets medlemmer har stemmeret.
ÆF til ÆF 10 - vedtaget

Det foreslås at der i det kommende år vil blive arbejdet for at renskrive vedtægterne så de
følger god skik
ÆF 11 Enstemmigt - vedtaget:

Kapitel 11 §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, jvf. dog §58.
ÆF 12 vedtaget:
ÆF til ÆF 12 enstemmigt vedtaget:

Kapitel 4 §13: Den valgte bestyrelse forpligter sig til at gøre referatet, regnskabet og
generalforsamlings mappen offentligt tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside
inden for 3 uger efter bestyrelsens periode er påbegyndt og lade disse dokumenter forblive
offentligt tilgængelige på denne side.
ÆF 13
ÆF til ÆF 13: 63 ud af 65 for. Vedtaget

§41: Studenterpolitisk Direktion består af:
● 1 uddannelsespolitisk ordfører (formand)
● 1 viceordfører
● 2 personer fra universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på S´ets liste)
● 4 menige medlemmer
● Landsforum repræsentant
● Politisk repræsentant fra Studentersamfundet CPH
● Politisk repræsentant fra Studentersamfundet Esbjerg
Følgende organer har hvert én observatørplads til SD møderne:
● De 4 fakultetsråd
● Studentersamfundets bestyrelse
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ÆF 14 - Enstemmigt vedtaget

Kap. 3 §6 Stk. 2: Paragraffen slettes.
Kap. 4 §7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes i Aalborg i marts/april måned.
Kap. 6 §20: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets
bestyrelse bestående 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.
Kap. 6 §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
● Sikre at varetage Studentersamfundets administration
● Sikre afholdelsen af faste aktiviteter
● Sikre afholdelsen af medlemsmøder
Den kommende bestyrelse skal skrifteligt informere Studenterhuset om denne afgørelse
ÆF 15
ÆF til ÆF 15: Vedtaget 53 af 63

Kap. 4 §11: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer og tidligere
medlemmer, ansatte samt universitetets studerende 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.
ÆF 16: vedtaget 47 af 63

Kapitel 6 §21 Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer i Studentersamfundets bestyrelse må gerne
være kontaktperson eller repræsentere grupper, som de selv er medlem af. I ethvert
henseende hvor der tages beslutning omhandlende en gruppe erklæres
Bestyrelsesmedlemmer der er medlem af pågældende gruppe for inhabile
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ÆF 17: vedtaget 57 ud af 63 for
ÆF til ÆF 17: faldet 4 for 52 imod

Kapitel 6 §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.
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges for perioden indtil den næste ordinære
generalforsamling.
ÆF 18: faldet: 58 af 63 imod
ÆF til ÆF 18: vedtaget: 61 af 63 for

Fremtidig paragraf
§36: Studenterpolitisk Direktions (SD) formandskab består af den Uddannelsespolitiske
Ordfører samt Viceordfører.
§37: SDs opgave er at sikre driften, samt udviklingen, af rammerne for at bedrive
studenterpolitik på AAU. SD varetager ansvaret for Studentersamfundets studenterpolitiske
organisations strategi.
Stk. 2: SD skal arbejde for at koordinere det politiske samarbejde og facilitere udveksling af
information mellem SD, UPF, fakultetsråd, fagråd, andre uddannelsespolitiske grupper,
repræsentanter i universitetets formelle organer,det øvrige Studentersamfund samt
landsorganisationerne.
Stk. 3: SD skal arbejde for at styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet
som en studenterpolitisk organisation.
Stk. 4: SD skal støtte den Uddannelsespolitiske Ordfører og UPF, ved at kunne forberede
oplæg til debat, der fremhæver flere sider af et studenterpolitisk spørgsmål, herunder
potentielle konsekvenser og evt juridiske eller økonomiske omstændigheder ved disse. SD
skal støtte andre forslagsstillere med ekspertise, hvis de beder om dette.
§39: SD vedtager selv sin forretningsorden.
§40: SD udarbejder en arbejdsplan for det kommende foreningsårs studenterpolitiske
arbejde. der forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
§41: Studenterpolitisk Direktion består af:
● Uddannelsespolitisk ordfører
● Uddannelsespolitisk viceordfører
● 2 personer fra universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på S´ets liste)
● 4 menige medlemmer
● Landsforum repræsentant
● Politisk repræsentant fra Studentersamfundet CPH
● Politisk repræsentant fra Studentersamfundet Esbjerg
Følgende organer har hver én observatørplads til SD møderne:
● De 4 fakultetsråd
● Studentersamfundets bestyrelse
Stk. 2: Menige medlemmer vælges på Generalforsamlingen. I tilfælde af ledige pladser i SD i
løbet af foreningsåret, indsuppleres medlemmer ved afholdelse af et medlemsmøde.
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Stk. 3: UPF udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Landsforum
ÆF 19:

trukket af forslagsstiller
Foreslag 20 - vedtaget

Lukning af Havestuen ‐ den indeværende egenkapital overføres til Studentersamfundet
Foreslag 21 - vedtaget

Lukning af O’sohn ‐ den indeværende egenkapital overføres til Barbaren
Foreslag 22 - vedtaget

Lukning af NFL fans
Foreslag 23 -vedtaget

4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er demokratisk
organiserede og åbne for alle interesserede indenfor gruppens område.
4.2.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: En gruppe kan dog undtagelsesvist i
vedtægter/kommissorium begrænse optagelsen af aktivister. Dette 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.
Foreslag 24

Foreslaget er trukket af foreslagstiller
Forslag 25 - vedtaget
Forslag 26 – Afvikling af grupper

Forslaget er trukket af forslagstiller.

Valg
Valg af Formand

Opstillede: Lærke Hæstrup‐ valgt
Valg af Næstformand

Opstillede: Markus Birk ‐ valgt
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Valg af Kasserer

Opstillede Johan Sørensen ‐ valgt
Generalforsamlingen vedtager at der indstemmes 7 menige medlemmer i bestyrelsen i
henhold til §20 vedtaget på Generalforsamlingen.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Opstillede:
Chris Hansen
Nete Bjerregaard
Tsinat Berhane
Rikke Taasti
Morten Johansen
Daniel Viholm
Simon Mæng Tjørnehøj
Valg ved tillidsvalg ‐ alle er valgt
Valg til Uddannelsespolitisk Ordfører

Opstillede: Søren Valgreen Knudsen ‐ valgt
Valg til Viceordfører

Opstillede: Stefan Green ‐ valg
Valg til Studenterpolitisk Direktion

Opstillede:
Eva Victoria Arpe Østergaard
Jonas Møller Pedersen
Esben Röck
Maria Højberg
Valg ved tillidsvalg ‐ alle er valgt
Valg til Kritiske revisorere

Opstillede:
Christian Gasberg
Patrick Pedersen
Valg ved tillidsvalg ‐ alle er valgt
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