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§ 1: Navn og tilhørsforhold 
  
§ 1.1 Foreningens navn er Kursusgruppen AAU. 
  
§1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet. 
  
§ 2: Formålsparagraf 
  
§ 2.1 Kursusgruppens hovedmål er at arrangere kurser for psykologistuderende, primært på Aalborg 
Universitet (AAU). Kursusgruppen tilstræber at give et praktisk supplement til det teoretiske studie, 
som psykologiundervisningen er på universitetet. Kurserne skal dække bredden i faget, varetage 
forskellige interesseområder for de studerende, og være informative og kompetencegivende. 
  
Kursusgruppens formål er: 
  

• Studievenlige priser: Kursusgruppen vil tilbyde psykologistuderende kurser til en 
overkommelig pris på SU. 

  
• Høj faglig kvalitet: Kurserne skal konkretisere de mere praktiske dimensioner af 

psykologien. Eksempler på kurser kan være emner som kognitiv terapi, proceskonsultation, 
dynamisk korttidsterapi eller sexologi. 

  
• Praktisk faglighed: Målet med kurserne er at give et indblik i, hvordan psykologfaget kan 

anvendes i flere forskellige erhverv. Fokus er på at vise psykologiens alsidighed, og derfor 
kan der både være at finde psykologers faglige perspektiv såvel som klienters oplevelser 
med behandlingssystemet. 

  
• Brobygning: Kursusgruppen skal fungere som brobygger i gråzonen mellem 

psykologiuddannelsens meget akademiske og teoretiske udgangspunkt samt arbejdslivets 
mere praktiske karakter. Kursusgruppen tilsigter at tilbyde de studerende en del af de faglige 
kompetencer, som ikke umiddelbart gives adgang til gennem psykologiuddannelsen, men 
som er meget relevante for de studerendes fremtid på jobmarkedet. 

  
• Socialt samvær: Sidst men ikke mindst ligger der et socialt aspekt i at have et 

studenterarrangeret arrangement på tværs af semestrene. 
  
§ 3: Medlemskab 
  
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver psykologistuderende på AAU, som tilslutter sig 
foreningens formål. 
  
§ 4: Foreningens arbejde 



  
§ 4.1 Kursusgruppen er nedsat under Studentersamfundet på AAU med eget budget. 
  
§ 4.2 Kursusgruppen er forpligtet til at fremlægge budget og regnskab på Kursusgruppens 
generalforsamling 
  
§ 4.3 Kursusgruppens kasserer er ansvarlig for foreningens bogføring og regnskab. 
  
§ 4.4 Kursusgruppen råder til hvert kursus over fire pladser med mulighed for 30 % rabat af 
kursusprisen. Såfremt kursusgruppens medlemmer ønsker at gøre brug af denne 
forhåndsreservering skal tilmelding og betaling ske når kurset udbydes. 
  
§ 4.5 Kursusgruppen kan opløse sig selv ved 2/3 flertal. 
  
§ 4.6 Ved opløsning af kursusgruppen tilfalder aktiver Studentersamfundet på Aalborg Universitet. 
 
§ 4.7 Kursusgruppen AAU er underlagt Studentersamfundets vedtægter og Studentersamfundets 
retningslinjer for grupper. 
  
§ 5: Foreningens bestyrelse 
  
§ 5.1 Foreningens ledelse forestås af bestyrelsen sammen med de resterende foreningsmedlemmer, 
hvor større beslutninger vedtages ved demokratisk afstemning med 2/3 flertal. 
Større beslutninger defineres som vedrørende: foreningens struktur, økonomi, og valg af 
semesterets kurser. 
  
§ 5.2 Bestyrelsen består af tre medlemmer: en formand/forkvinde, en næstformand/næstforkvinde 
og en kasserer. 
  
§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år ved generalforsamlingen. 
  
§ 6: Generalforsamling 
  
§ 6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 
  
§ 6.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. 
  
§ 6.3 Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 
  
1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 
2. Valg af bestyrelse 
3. Eventuelt 
  
§ 6.4 Alle medlemmer har stemmeret. Beslutninger vedtages ved demokratisk afstemning med 2/3 
flertal. 
  
§ 7: Ekstraordinær generalforsamling 



  
§ 7.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne 
ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter at 
der er indgået ønske om det. 
  
§ 8: Regnskab og økonomi 
  
§ 8.1 Regnskabsår er fra 01.01 - 31.12 
  
§ 8.2 Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 
  
§ 8.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 


