Referat af Ekstraordinær
Generalforsamling den 26/09/2016
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åbning v/Formand
Indkomne forslag
Økonomisk status v/Bestyrelsen og de kritiske revisorer
Valg
a. Valg af ordinære medlemmer af bestyrelsen.
b. Valg af Studenterpolitisk Viceordfører
c. Ordinære medlemmer af Studenterpolitisk Direktion.
d. Opstilling af kandidat til Aalborg Universitets bestyrelse.

1. Åbning v/ Formand Marcus Birk
Formelt:
Dagsorden er godkendt uden indsigelser.
Valg af ordfører: Johan Sørensen.
Valg af stemmetællere: Frederik Yde og Emil Kjærgaard.
Valg af referenter: Kristoffer Lindstrøm og Marie Ryskov Albret.
Forslag fra bestyrelsen:
Dagsordenen ændres således:
2. Indkomne forslag
3. Økonomisk status v/Bestyrelsen og de kritiske revisorer.
4. Valg
a. Ordinære medlemmer af Bestyrelsen
b. Studenterpolitisk Viceordfører
c. Ordinære medlemmer af Studenterpolitiske Direktion
d. Valg af kanditat til universtitetsbestyrelsen
Konklusion:
Forslag godkendt.

2. Indkomne forslag
1. Patrick Pedersen: Tydeliggørelse af §6
Forslag:
Erstat den nuværende §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.”
Med følgende forslag til §6:
“Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter, der
anvender vold og/eller diskrimination eller billiger disse.”
Motivation:
En part kan eksempelvis anse vold og/eller diskrimination som et acceptabelt men
ikke nødvendigt middel. Den foreslåede ordlyd er mere tydelig og bredt dækkende.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

2. Patrick Pedersen: Flyt rundt på paragrafferne i Kap. 4
- Generalforsamlingen
Forslag:
Flyt §8 omhandlende den ordinære generalforsamling til inden §12 omhandlende
den ekstraordinære generalforsamling.
Motivation:
§7, §9, §10 og §11 omhandler alle generalforsamlinger (dvs. både ordinære og
ekstraordinære), mens §8 udelukkende omhandler den ordinære generalforsamling,
og §12 udelukkende omhandler den ekstraordinære generalforsamling. For at
gruppere vedtægterne og for at undgå at §9, §10 og §11 bliver tolket som
udelukkende omhandlende den ordinære generalforsamling, er nærværende forslag
stillet.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

3. Patrick Pedersen: Ændring af §11
Forslag:
Erstat den nuværende §11:
“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 Studentersamfundets hjemmeside, indenfor 3
uger efter bestyrelsens periode er påbegyndt. Alle dokumenter, fra
generalforsamlingen, skal forblive offentligt tilgængelige.”
Med følgende forslag til §11:
“Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmesiden inden
for 3 uger efter generalforsamlingens afslutning offentliggøre Studentersamfundets
vedtagne vedtægter og retningslinjer for grupper samt referatet af
generalforsamlingen.
Stk. 2: Alle dokumenter fra generalforsamlingen skal forblive offentligt tilgængelige
på Studentersamfundets hjemmeside.”
Motivation:
Der er to formål med nærværende forslag:
1) At slette at generalforsamlingens beslutninger er bindende frem til
næstkommende generalforsamling. Dette skyldes, at nogle beslutninger er bindende
i kortere eller længere tid end et år (eksempelvis gælder vedtægtsændringer som
udgangspunkt for evigt). Og dernæst at de fleste beslutninger truffet på ordinære
generalforsamlinger er bindende frem til næstkommende ordinære
generalforsamling uagtet eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, der
afholdes i mellemtiden.
2) At tydeliggøre og opdele stykket om offentliggørelse af diverse dokumenter.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslag er vedtaget.

4. Patrick Pedersen: Forslag til særskilt paragraf om
lydoptagelser
Forslag:
Slet følgende sætning fra §8, stk. 5:
“Ydermere skal generalforsamlingen optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring
referatet kan opklares.”
Slet §12, stk. 2:
“ Den ekstraordinære generalforsamling skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål
omkring referatet kan opklares.”
Indsæt ny paragraf efter §11:
“Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af
generalforsamlingen kan opklares.”
Motivation:
Da lydoptagelse af generalforsamlingen gælder både den ordinære
generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, foreslås det at nævne
lydoptagelse i en separat paragraf frem for under begge paragraffer.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

5. Patrick Pedersen: Opdatering af §8, stk. 4
Forslag:
Erstat den nuværende §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.”
Med følgende forslag til §8, stk. 4:
“Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nærværende
vedtægter og ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være
Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.”

Motivation:
“Visioner” bør erstattes af “visionspapirer”, da sidstnævnte bruges i resten af
vedtægterne. Derudover er der ikke noget eksplicit såkaldt idégrundlag, så derfor
bør dette skrives ud af vedtægterne. Endelig bør retningslinjer for grupper og øvrige
forslag nævnes for en god ordens skyld.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

6. Patrick Pedersen: Opdatering og udbygning af §12
Forslag:
Erstat den nuværende §12:
“ En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres af mindst
100 medlemmer, et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse ved
angivelse af beslutningstema. Den ekstraordinære 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 beslutningstema.”
Med følgende forslag til §12:
“En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres med
beslutningstema af mindst 100 medlemmer, et medlemsmøde eller
Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde sted i Aalborg senest 3 uger
efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante
medier og/eller e-mail tilsendt alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har
ytret ønske herom.
Stk. 3: Forslag til ændring af nærværende vedtægter eller retningslinjer for grupper
samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre indkomne forslag tilgængelige på
Studentersamfundets hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.”

Motivation:
Der er to formål med nærværende forslag:
1) At have samme struktur på §12 som på §8 ved at splitte den nuværende §12 op i
to styk omhandlende afholdelse og indkaldelse henholdsvis.
2) At tilføje en tidsfrist for indsendelse af forslag samt offentliggørelse af disse i stil
med den ordinære generalforsamling men med kortere tidsfrister.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

7. Patrick Pedersen: Opdatering af §14
Forslag:
Erstat den nuværende §14:
“ Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette kræves af minimum 20 medlemmer,
Studenterforum , den Studenterpolitiske direktion, enhver gruppe under
Studentersamfundet eller Studentersamfundets 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.”
Med følgende forslag til §14:
“Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer,
Studenterforum, den Studenterpolitiske Direktion, en gruppe under
Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde
sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante
medier og/eller e-mail tilsendt alle Studentersamfundets grupper og øvrige, der har
ytret ønske herom.”
Motivation:
Formålet med nærværende forslag er at sikre samme struktur på §14 som på §8 ved
at splitte den nuværende §14 op i to styk omhandlende afholdelse og indkaldelse
henholdsvis.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

8. Patrick Pedersen: Omstrukturering og tydeliggørelse af
Kap. 6 - Daglig ledelse
Forslag:
Erstat det nuværende Kap. 6 - Daglig ledelse:
“ §18: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets
bestyrelse bestående af Formanden, Næstformanden, Kassereren, den
Studenterpolitiske Ordfører, samt op til seks 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.
§19: Studentersamfundets bestyrelse følger Studentersamfundets interne og
eksterne aktiviteter. Bestyrelse 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
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse 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. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for
bestyrelsen.
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.
§20: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling.
Udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse eller bestyrelsen trækker sig
samlet, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges for perioden indtil den næste
ordinære generalforsamling.

§21: 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 ved en
generalforsamling.”
Med følgende forslag til Kap. 6 - Daglig ledelse:
“§18: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets
bestyrelse, som har til opgave at:
● Følge Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter.
● Sikre koordineringen og udvekslingen af information mellem
Studentersamfundets organer og repræsentanter.
● Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og
bevillinger).
● Sikre, at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer
og kvartalsvist gennemgår regnskabet med bestyrelsen.
● Sikre varetagelsen af Studentersamfundets administration.
● Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger og
medlemsmøder)
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse 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. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for
bestyrelsen.

§19: Studentersamfundets bestyrelse består af Formanden, Næstformanden,
Kassereren, den Studenterpolitiske Ordfører samt op til seks øvrige medlemmer.
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges på en generalforsamling for perioden
indtil den næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelsesmedlemmer må gerne være kontaktperson
for eller repræsentere grupper, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor
der træffes beslutninger vedrørende en gruppe, erklæres bestyrelsesmedlemmer,
der er aktivister i den pågældende gruppe, for inhabile.

Stk. 4: 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 eller Kasserer er kun stemmebærende medlem af bestyrelsen, hvis
vedkommende er valgt blandt bestyrelsen.
Stk. 5: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller
denne samlet trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær
generalforsamling.
§20: Til bestyrelsesmøder deltager repræsentanter fra Studentersamfundets
administration, såfremt det er nødvendigt. Alle grupper og udvalg under
Studentersamfundet har mulighed for at have en observatør med til
bestyrelsesmøder. Udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt ved
Studentersamfundets generalforsamling har stemmeret.”
Motivation:
Der er ikke nogen logisk opdeling i paragraffer i Kap. 6 - Daglig ledelse. Bestyrelsens
formål og virke er spredt over §18 og §19. Bestyrelsesposterne er spredt over §18,
§19, §20 og §21. Endelig er der lidt om møder i §18. Med nærværende forslag bliver
Kap. 6 - Daglig ledelse delt op i tre paragraffer omhandlende bestyrelsens formål,
bestyrelsesposter og bestyrelsesmøder henholdsvis. Betydningen af indholdet er
ikke ændret, men ordlyden er visse steder opdateret til at tydeliggøre betydningen.
Konklusion:
- Det noteres, at godkendelsen af dette ændringsforslag kun er gældende såfremt
der blot er tale om strukturændringer i de gældende paragraffer. Skulle dette ikke
være tilfældet bliver vedtægtsændringsforslaget taget op igen til næste
generalforsamling.
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget med ovenstående kommentar.

9. Patrick Pedersen: Omstrukturering af Kap. 8 Studenterpolitisk Ordførerskab
Forslag:
Erstat det nuværende Kap. 8 - Studenterpolitisk Ordførerskab:
“§27: Den Studenterpolitiske ordfører vælges på Generalforsamlingen.

Stk. 2: Den Studenterpolitiske Ordfører vælges for perioden indtil den næste
ordinære generalforsamling.
§28: Generalforsamlingen vælger en Viceordfører, der skal støtte den
Studenterpolitiske Ordfører i sit daglige virke, samt har funktion som stedfortræder
for denne.
Stk. 2: Den Studenterpolitiske Viceordfører vælges for perioden indtil den næste
ordinære generalforsamling.
§29: Den Studenterpolitiske Ordfører har til opgave at:
● Varetage den overordnede studenterpolitiske ledelse i Studentersamfundet
● Sikre afholdelse af møder i Studeterforum og Studenterpolitisk Direktion
● Udtale sig på vegne af Studentersamfundet og studenterpolitiske sager, både
internt og eksternt. I tilfælde hvor der ikke foreligger en af Studenterforum
vedtaget politik på området, forpligter Ordføreren sig til at tage sådanne
spørgsmål op på det efterfølgende Studenterforum møde.
§30: I tilfælde af at posten som Studenterpolitisk Ordfører står ubesat, overgår
denne til Studentersamfundets Viceordfører indtil en ny Studenterpolitisk
Ordfører vælges. I tilfælde af at posten som Viceordfører også står ubesat
overgår posten til Studentersamfundets Formand, indtil en generalforsamling
kan vælge en ny.”
Med følgende forslag til Kap. 8 - Studenterpolitisk Ordførerskab:
“§27: Den overordnede studenterpolitiske ledelse af Studentersamfundet varetages
af det Studenterpolitiske Ordførerskab, som har til opgave at:
● Sikre afholdelsen af møder i Studenterforum og Studenterpolitisk Direktion.
● Udtale sig på vegne af Studentersamfundet i studenterpolitiske sager, både
internt og eksternt. I forlængelse af udtalelser på områder, hvor
Studenterforum ikke har vedtaget politik, forpligter den Studenterpolitiske
Ordføreren sig til at tage området op på det efterfølgende Studenterforum
møde.
§28: Det Studenterpolitiske Ordførerskab består af den Studenterpolitiske
Ordfører og den Studenterpolitiske Viceordfører.
Stk. 2: Det Studenterpolitiske Ordførerskab vælges på en generalforsamling
for perioden indtil den næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3: I tilfælde af at posten som Studenterpolitisk Ordfører står ubesat,
overgår denne til den Studenterpolitiske Viceordfører, indtil en ny

Studenterpolitisk Ordfører vælges. I tilfælde af at posten som Viceordfører
også står ubesat, overgår posten til Studentersamfundets Formand, indtil en
ny Studenterpolitisk Ordfører vælges.“
Motivation:
Formålet med nærværende forslag er at få samme struktur på Kap. 8 som på
det foreslåede Kap. 6 ved at omrokere og merge det nuværende Kap. 8 i to
paragraffer omhandlende formål og poster henholdsvis.
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget:
Rette i §27 fra ordførerskab til ordfører
Indsætte stk. 2, at viceordfører skal støtte ordføreren.
Konklusion:
Ændringsforslaget til ændringsforslaget er vedtaget.
Det ændrede vedtægtsændringsforslag er vedtaget.

10. Patrick Pedersen: Omstrukturering af Kap. 9 Studenterpolitisk Direktion
Forslag:
Erstat det nuværende Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion:
“§31: Studenterpolitisk Direktion består af den Studenterpolitiske Ordfører,
Viceordfører, de 2 studenterrepræsentanter 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.
Stk. 2: De menige medlemmer af Studenterpolitisk Direktion vælges for perioden
indtil den næste ordinære generalforsamling.
§32: 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 organisation.

§33: Studenterpolitisk Direktion udarbejder en arbejdsplan for det kommende
foreningsårs studenterpolitiske arbejde. Der forelægges til godkendelse på
generalforsamlingen.
§34: Menige medlemmer vælges på Generalforsamlingen. I tilfælde af ledige pladser
i Studenterpolitisk Direktion i løbet af foreningsåret, indsuppleres medlemmer ved en
ekstraordinær generalforsamling.
§35: 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 af Studenterforum. Dog forpligter Studenterpolitisk
Direktion sig til at tage spørgsmål op på næstkommende møde i Studenterforum.”
Med følgende forslag til Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion:
“§31: Den daglige studenterpolitiske ledelse af Studentersamfundet varetages af
Studenterpolitisk Direktion, som 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 organisation.
Stk. 2: Studenterpolitisk Direktion udarbejder en arbejdsplan for det
kommende foreningsårs studenterpolitiske arbejde, og denne forelægges til
godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 3: I akutte situationer har Studenterpolitisk Direktion beføjelse til at
iværksætte kampagner eller på anden vis agere i forhold til studenterpolitiske
spørgsmål, ud fra den overordnede politik fastlagt af Studenterforum. Dog
forpligter Studenterpolitisk Direktion sig til at tage spørgsmål op på
næstkommende møde i Studenterforum.
§32: Studenterpolitisk Direktion består af den Studenterpolitiske Ordfører, den
Studenterpolitiske Viceordfører, de 2 studenterrepræsentanter i
universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på Studentersamfundets liste),
4 menige medlemmer, Landsforum repræsentant, studenterpolitisk
repræsentant fra AAU-CPH og studenterpolitisk repræsentant fra
Studentersamfundet Esbjerg. Hvert fakultetsråd og Studentersamfundets
bestyrelse har hver en fast observatørpost.
Stk. 2: De menige medlemmer vælges på en generalforsamling for perioden
indtil den næste ordinære generalforsamling.“

Motivation:
Formålet med nærværende forslag er at få samme struktur på Kap. 9 som på
det foreslåede Kap. 6 ved at omrokere og merge det nuværende Kap. 9 i to
paragraffer omhandlende formål og poster henholdsvis.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

11. Patrick Pedersen: Omstrukturering af Kap. 10 Fakultetsråd
Forslag:
Erstat det nuværende Kap. 10 - Fakultetsråd:
“§36: 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.
§37: Grupperne fastsætter i vedtægter eller kommissorium retningslinjerne for sit
arbejde. Disse vedtægter/dette kommissorium er underlagt Studentersamfundets
vedtægter og retningslinjer for grupper.
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 Studentersamfundets bestyrelse, kan følges midlertidigt med
forudsætning om godkendelse i Studentersamfundets bestyrelse.”
Med en ny paragraf under Kap. 11 - Øvrige grupper:
“§X: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere
tværfaglig studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og decentrale
fagråd på fakultetet. Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de
studerende på fakultetet, hvad angår tværfaglig studenterpolitiske problemstillinger,
som ikke hører under de decentrale fagråd eller studienævn.
Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet.“

Motivation:
Fakultetsråd er underlagt de samme retningslinjer som de øvrige grupper. Med
nærværende forslag vil fakultetsråd høre under øvrige grupper, hvilket logisk giver
mening. Det betyder, at §37 bliver gjort unødvendig af §38, og §37 stk. 2 og 3 bliver
gjort unødvendige af retningslinjer for grupper. Under sidste generalforsamling blev
det foreslået helt at skrive fakultetsråd ud af vedtægterne, men dette blev nedstemt
med det primære argument værende, at der maksimalt kan være ét fakultetsråd pr.
fakultet. Dette vil fortsat være tilfældet med den foreslåede særskilte paragraf om
fakultetsråd.
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget.

12. Patrick Pedersen: Oprydning af Kap. 13 - Afstemninger
og personvalg
Forslag:
Erstat det nuværende Kap. 13 - Afstemninger og personvalg:
“§41: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt 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.
§42: 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 en generalforsamling, at
posten som Formand eller studenterpolitisk ordfører er på valg, skal kandidater til
disse have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes.
Disse omdeles til generalforsamlingens 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 Studentersamfundets
bestyrelse på valg.
Stk. 5: Ved øvrige personvalg har hver stemmeberettiget én stemme pr. post.
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 der 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 Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær
generalforsamling efter gældende vedtægter.
§43: Ingen personer valgt på en generalforsamling 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 Studentersamfundets
bestyrelse har udtrykt mistillid til ham/hende. Den Studenterpolitiske Ordfører kan
endvidere ikke forblive på sin post, efter at Studenterforum har udtrykt mistillid til
ham/hende.”
Med følgende forslag til Kap. 13 - Afstemninger og personvalg: “§41: Der kan ikke
brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.
§42: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt
minimum én stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, kan
afstemningen dog foretages skriftligt og hemmeligt.
Stk. 2: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet
er anført i vedtægterne.
Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne
gang er stemmelighed, bortfalder forslaget.
§43: Personvalg foretages 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.
Stk. 2: Såfremt antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg,
afholdes der individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte
opstillede. En opstillet skal have flere stemmer for end imod for at blive valgt.
Stk. 3: Såfremt alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er på
valg, og antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes
der efter pointvalgsmetoden ved valg til disse. Hver stemmeberettiget kan således
stemme på op til 6 personer i prioriteret rækkefølge, hvor førsteprioriteten får 6 point,
andenprioriteten får 5 point etc. De 6 personer der får flest point, vælges til posterne.
Stk. 4: Såfremt antallet af opstillede ved øvrige personvalg overstiger antallet af
poster, der er på valg, har hver stemmeberettiget én stemme pr. post ved valg til
disse. Opstillede indvælges efter antallet af modtagne stemmer. Hvis kun én post er
på valg, foretages der dog omvalg mellem de opstillede, der ikke har fået færrest
stemmer, indtil én opstillet har fået over halvdelen af de afgivne stemmer.
Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de berørte opstillede. I
tilfælde af stemmelighed mellem alle opstillede, der er på valg, foretages
lodtrækning.“
Og tilføj følgende til §10 om afstemninger og personvalg:
“Stk. 2: Hvis posten som Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal
kandidater til disse have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før
generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til generalforsamlingens deltagere.
Stk. 3: Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i følgende
rækkefølge: Valg til Formand, valg til Næstformand, valg til Kasserer og valg til
øvrige medlemmer.
Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Næstformand og Kasserer er på valg, og
generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge disse, indkalder
Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter
generalforsamlingen eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende.”
Og tilføj følgende til den mest nærliggende paragraf i Kap. 6 - Daglig ledelse:
“Stk. X: Formanden kan ikke forblive på sin post, efter Studentersamfundets
bestyrelse har udtrykt mistillid til vedkommende.”
Og tilføj følgende til den mest nærliggende paragraf i Kap. 8 - Studenterpolitisk
Ordførerskab:

“Stk. X: Den Studenterpolitiske Ordfører kan ikke forblive på sin post, efter
Studenterforum har udtrykt mistillid til vedkommende.”
Motivation:
Det nuværende kapitel om afstemninger og personvalg virker noget uoverskueligt.
Med nærværende forslag, flyttes der rundt på delene af kapitlet:
1) Da der ikke kan brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt ved hverken
afstemninger eller personvalg, flyttes dette til en generel paragraf.
2) Den nuværende §42 stk. 2, §42 stk. 3 og §42 stk. 8 omhandler ikke selve
processen for personvalg men derimod generalforsamlingen, og disse flyttes derfor
til Kap. 4 - Generalforsamlingen.
3) Den nuværende §41 angiver ikke, hvordan afstemninger foretages - kun hvordan
resultatet afgøres. Dette opdateres til at afspejle den nuværende praksis.
4) Ifølge den nuværende §42 stk. 4 vælges der kun 4 personer til de 6 poster for
øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse. Hele dette stk. opdateres til
at reflektere antallet af øvrige medlemmer.
5) Den nuværende §42 er ikke “kronologisk” opbygget, i den forstand at et
personvalg ikke foretages ved at gennemgå paragraffen ét stk. af gangen
fortløbende. Dette ændres for at undgå den sædvanlige forvirring til den ordinære
generalforsamling. 6) Den nuværende §43 omhandler ikke personvalg men derimod
personer valgt på generalforsamlingen. Denne opsplittes og flyttes derfor til de
relevante kapitler.
-

-

Angiver ikke, hvordan valg afholdes.
Der kan lige nu ikke afkræves anonym afstemning i forbindelse med andre
valg, end personvalg. Dette foreslås ændret. Det bemærkes at ønske om
anonym afstemning, gælder en specifikt afstemning, således at et ønske om
anonym afstemning ikke (nødvendigvis) kommer til at gælde f.eks. alle forslag
til vedtægtsændringer til en given generalforsamling.
Der er blevet opdaget en fejl i formuleringen, således at der lige nu kun bliver
valgt 4 ind i bestyrelsen - 6 stemmer i stedet for 4 stemmer. Ligeledes 6 point.
Det ønskes at stemme om anonyme afstemninger til forslag seperat:
Herudover påpeges det, at selvom man ikke til stede, kan man på forhånd
ønske alle valg anonymt.

Ændringsforslag 1 til vedtægtsændringsforslaget:
Fjerne muligheden for at sikre anonyme afstemninger
Ændringsforslag 1 er ikke vedtaget
Ændringsforslag 2 til vedtægtsændringsforslaget:
Såfremt minimum 1 til afstemningen tilstedeværende stemmeberettiget ønsker [etc]
(er tilstedeværelse af pågældende person krævet)
Ændringsforlag 2 er vedtaget
Konklusion:
Vedtægtsændringsforslaget med ændringsforlag 2 er vedtaget

3 Økonomisk status
Kassereren
Den økonomiske status er gennemgået af kassereren
Godkendelse af budgetforbrug:
Bestyrelsen ønsker at overflytte penge fra dette års budget til
medlemsarrangementer i februar 2017
Konklusion:
Budgetforbruget er godkendt.

De kritiske revisorer
Den økonomiske status er gennemgået af de kritiske revisorer
De kritiske revisorer opfordrer til at der gøres overvejelser om organisatoriske
ændringer, specielt med hensyn til hvordan Studenterpolitisk Direktion virker.

4. Valg
Bestyrelsen
Johannes Hellmers og Niclas Jørgensen er valgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen.

Studenterpolitisk Viceordfører
Iben Dich er valgt som ny viceordfører

Studenterpolitisk Direktion
Laura Møller og Christian Pinstrup er valgt ind i Studenterpolitisk Direktion

Universitetsbestyrelse
Lukas Bysted er valgt som kandidat til Universitetsbestyrelsen

5. Eventuelt
●
●

Studenterpolitisk Direktion og Bestyrelsen skal overveje, om de vil have
sammenlægning.
Der er et ønske om at der ved næste generalforsamling kommer en gennemgang af
status på de vedtagne målsætninger for Studentersamfundet

Opfordret debat vedrørende Studenterpolitik
Ordstyreren er blevet opfordret til en debat omkring Studentersamfundets politiske
fokus - lokalt vs nationalt fokus.
Generalforsamlingen har bedt om at følgende tydeligt bliver ført til referat:
Det fremhæves her at generalforsamlingens holdning er, at der skal være et
øget fokus på AAU specifik- og lokal politiske aktiviteter, da det vurderes at
den nuværende opgaveprioritering ikke stemmer godt nok overens med det
fokus, der er vedtaget af generalforsamlingen.

