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1. Dagsorden 
1. Åbning og konstituering 

2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige på AAU 2018 

3. Hall of Fame 2018 

4. Bestyrelsens årsberetning ved Formanden 

5. Studenterpolitisk Ordførers årsberetning 

6. Studentersamfundets regnskab 2018 ved Kasseren 

7. Studentersamfundets kritiske revisorers beretning 2018 

8. Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer 2019-2022 

9. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 2019 

10. Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 2019 

11. Indkomne debatforslag 

12. Vedtægtsændringsforslag 

13. Valg til Formand for Studentersamfundet 

14. Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet 

15. Valg til Kasserer for Studentersamfundet 

16. Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet 

17. Valg af menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse 

18. Valg af to kritiske revisorer 

19. Afrunding af generalforsamling 
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2. Studentersamfundets 
vedtægter 
Som vedtaget på generalforsamling d. 22/03-2018 

Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan           

organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad. 

Kap. 1 - Navn og formål 
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. 

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, som har til formål gennem faglige, 
sociale, studenterpolitiske 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 udelukkende 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 Studentersamfundets principper for 
samarbejdspartnere. 

Kap. 2 - Medlemmer 
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg 
Universitet, 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 studerer maksimum 4 semestre på Aalborg 
Universitet, eller er studerende på Campus Esbjerg. Prisen for et ordinært 
medlemskab er 250 kr. og prisen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr. 

  
§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende 
ved Aalborg Universitet, udmeldes. Alle medlemmer kan uden yderligere varsel udmelde 
sig af Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 
  
§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken 
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medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke 
bundet af 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 parter, der 
anvender vold og/eller diskrimination eller billiger disse. 

Kap. 4 - Generalforsamlingen 
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. 
  
§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere 
medlemmer, samt studerende 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. 
  
§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34. 

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 Studenterpolitisk Ordfører, valg til Kasserer,           
valg til Organisatorisk Næstformand og valg til menige medlemmer. 
Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer

og Organisatorisk Næstformand 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. 

  
§10: Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmeside 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. 

  
§11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af 
generalforsamlingen kan opklares. 
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§12: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. 
Stk. 2: 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. 
Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum 
indeholde følgende punkter: 

  
•  Åbning og konstituering 
•  Bestyrelsens årsberetning  

•  Studenterpolitisk ordførers årsberetning 
•  Studentersamfundets årsregnskab 
•  Kritiske revisorers årsberetning 
•  Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år 
•  Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 
•  Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 
•  Indkomne forslag 
•  Valg af Formand for Studentersamfundet 
•  Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet 
•  Valg til Kasserer for Studentersamfundet 
•  Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet 
•  Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 
•  Valg af to kritiske revisorer 

  
Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende 
vedtægter og ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være 
Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen 
tilgængelig på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen 
af generalforsamlingen. Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde 
bestyrelsens årsberetning, Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers 
årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til arbejdsprogram og indkomne 
forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes 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. 6. 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 
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til den udvikling som organisationen gennemgår. 
  
§13: 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. 

 

  
Kap. 5 - Medlemsmødet 
§14: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem 
generalforsamlingerne. 
  
§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, 
Studenterforum, 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. 

  
§16: Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere 
medlemmer samt Aalborg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun 
Studentersamfundets medlemmer har stemmeret. 
  
§17: 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. 
  
§18: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34. 
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Kap. 6 - Daglig ledelse 
§19: 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 drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på 

AAU. 
●       Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som 

studenterpolitisk organisation. 
●       Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, 

medlemsmøder og møder i Studenterforum) 
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. 

  
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk 
Ordfører, en Kasserer, en Organisatorisk Næstformand, en Studiestartsansvarlig, en 
Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en 
Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale 
studieforeninger og en Ansvarlig for internationale studerende. 

Stk. 2: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret på linje med 
Formanden. Titlen Næstformand skal klargøre at denne post skal understøtte 
Formanden og dennes ledelsesansvar over for bestyrelsen. 
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelse vælges for et bestyrelsesår. 
Bestyrelsesåret starter 3 uger efter den ordinære generalforsamling og slutter 3 
uger efter den næstkommende ordinære generalforsamling. 
Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer 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. 5: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et 
medlem af bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. 
Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, 
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eller denne samlet trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

  
§21: 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 
  
§22: I tilfælde af, at formands-, studenterpolitisk ordfører-, kassererposten eller posten 
som organisatorisk næstformand står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse 
en fungerende Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk 
Næstformand. 
Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, 
Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand vælges. Den 
fungerende Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk 
Næstformand 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. 

Stk.2: I tilfælde af, at formand, studenterpolitisk ordfører, kasserer eller 
organisatorisk næstformand posten står ubesat, kan disse kun indsuppleres på en 
generalforsamling. 
Stk.3: I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse 
indsuppleres på et medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i 
henhold til §§37-38. 

Kap. 7 – Studenterforum 
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk 
stilling til studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt 
Studentersamfundets formål og vedtægter. 
  
§24: Alle studerende ved Aalborg Universitet har møderet, taleret og stemmeret. 
 
§25: Studenterforum kan nedsætte udvalg til at behandle konkrete politiske sager og har 
tilbagemeldingspligt over for Studenterforum . 
  
§26: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32 og §34 
  
§27: Studenterforum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Landsforum 
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Kap. 8 – Øvrige grupper 
§28: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller 
kommissorium. Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer 
for grupper. Grupperne konstituerer sig selv. 
  
§29: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere 
tværfaglig studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale 
studieforeninger på fakultetet. Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de 
studerende på fakultetet, hvad angår tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som 
ikke hører under de lokale studieforeninger eller studienævn. 

Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet. 
  

Kap. 9 - Repræsentation af foreningen 
§30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og 
eksterne udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. 
Studentersamfundet forventer, at mandater som bestrider tillidsposter for 
Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og 
om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer den på Studenterforums vedtaget 
politik på området. 
  
§31: 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. 10 - Afstemninger og personvalg 
§32: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 
  
§33: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt 
minimum én tilstedeværende 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 
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gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. 
 
  
  

§34: 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 menige 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 8 personer i prioriteret rækkefølge, hvor førsteprioriteten får 8 
point, andenprioriteten får 7 point etc. De 8 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. 

Kap. 11 - Økonomi 
§35: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret. 
  
§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske 
revisorer reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for 
indeværende år. 

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets 
Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og Organisatorisk Næstformand 
såfremt det ønskes ændret i forhold til det gældende niveau. 

  
§37: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og 
budgetplanlægningen. 
  
§38: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse. 
  
§39: Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforum, fakultetsrådene og evt. andre af 
Studentersamfundets grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse 
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administrerer selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er 
ansvarlig for bevillingen over for Studentersamfundets bestyrelse. 
  
§40: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 
  
§41: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 
  
§42: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af Formanden med Studentersamfundets 
bestyrelses accept. 
 
§43: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med 
Formanden og Kassereren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. 
Aftaler indgået mellem sekretariatslederen og Formanden og Kassereren, skal skriftlig 
dokumenteres. 

Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende 
NETS, PBS eller Netbank. 

  
§44: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun 
påbegyndes økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et 
medlemsmøde eller en generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt 
mellem regnskabsårets start og den ordinære generalforsamling, skal således godkendes 
af en ekstraordinær generalforsamling. 
Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt. 

Kap. 12 - Vedtægtsændringer 
§45: 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. 

Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 
  
§46: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 
mindst tre måneders mellemrum.  

Stk. 2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i 
overensstemmelse med organisationens fastsatte formål eller til andre 
almennyttige formål på Aalborg Universitet Beslutningen om den konkrete 
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

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

Telefon: +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

13  af 71 

Generalforsamling 2018 
+45 9940 8016 

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk 

 
 



 

 

 

3. Retningslinjer for grupper 

1 - Formål og retsgrundlag 
1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af Studentersamfundets generalforsamling          
marts 2018 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til                
resten af Studentersamfundet, samt fastlægge omfanget af gruppernes selvbestemmelse. 
1.2 Disse retningslinjer er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Retningslinjerne kan kun          
ændres af Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde. Studentersamfundets       
bestyrelse kan dog ændre listen i 2 og 6.2 og har ligeledes beføjelse til at godkende nye grupper i                   
Studentersamfundet. 
1.3 Studentersamfundets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse            
retningslinjer. 

2 - Omfattede grupper 
Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende retningslinjer: 
2.1 Vedtægtsbestemte grupper: 
2.1.1 Fakultetsrådet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (FakSund) 
 
2.2 Lokale Studieforeninger: 
2.2.1 De Studerendes Råd – Studentersamfundet Esbjerg (Studentersamfundet Esbjerg) 
2.2.2 Fællesrådet for Psykologi 
2.2.3 Kursusgruppen på AAU (For psykologistuderende) 
2.2.4 Medicinerrådet 
2.2.5 MedIS-Rådet 
2.2.6 Idrætsrådet 
2.2.7 ST-rådet 
2.2.8 Fiskerne 
2.2.9 Electronic Systems Students (ESS) 
2.2.10 IGLO (Industry and Global Business Development) 
2.2.11 BEST 
 
2.3 Serviceorganer: 
2.3.1 Lyd og lys-gruppen 
2.3.2 Agenda 
 
2.4 Caféer o.l.: 
2.4.1 Barbaren 
2.4.2 BasisBaren 
2.4.3 Mærkbar 
2.4.4 DE-klubben 
2.4.5 Aalbar 
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2.4.6 Bajers Bar 
 
2.5 Øvrige grupper: 
2.5.1 Festudvalget 
2.5.2 AAULAN 
2.5.3 StudieBiffen 
2.5.4 UniRun  
2.5.5 Organisational Management and Structuring of Resources and Groups 
 
2.6 Driftsgrupper 
2.6.1 Erhvervsgruppen 
 
Studentersamfundet kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden            
at disse dog er en del af Studentersamfundet. 

3 - Gruppernes generelle suverænitet 
3.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastlægger i størst muligt                  
omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til              
inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende retningslinjer og egne          
vedtægter/forretningsorden, at gennemføre aktiviteter i henhold til gruppens formål. 
 
3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af Studentersamfundets generalforsamling. 
 
3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte                
nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsorden er underlagt         
Studentersamfundets vedtægter og nærværende retningslinjer. 
 
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 gruppens arbejde. Vedtægter/kommissorium samt ændringer heri         
skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse og er underlagt Studentersamfundets vedtægter          
og nærværende retningslinjer. Vedtægter/kommissorium kan følges midlertidigt med forudsætning         
om godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
3.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af                  
Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet. 
 
3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed               
Studentersamfundet) udadtil under ansvar for Studentersamfundets generalforsamling og        
bestyrelse. Studentersamfundets bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter          
for så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. Studentersamfundets bestyrelse kan i særlige tilfælde,               
af hensyn til Studentersamfundets generelle virke og samarbejde med eksterne parter, tilbagetrække            
henvendelser foretaget af en gruppe. 
 
3.7 Grupper kan uden særlig bemyndigelse fra Studentersamfundets generalforsamling eller          
bestyrelse ikke udtale sig på vegne af Studentersamfundet. Aftaler indgået af Studentersamfundet på             
vegne af flere grupper, eller som på anden vis har indflydelse på mere end én gruppes aktiviteter,                 
forhandles og genforhandles af person(er) udpeget af Studentersamfundets bestyrelse. 
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3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende                
myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i eget                 
navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med            
Studentersamfundets generelle overbevisning. Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle        
indskrænkninger i afsnit 3.7. 
 
3.9 Studentersamfundet og dets grupper skal altid bestræbe sig på at tilbyde gunstige forhold              
og/eller købsbetingelser ved dettes aktiviteter. 
 
3.10 Det kræves at grupper under Studentersamfundet anvender Studentersamfundets logo på           
plakater, uddelings materialer og andet PR-materiale, ellers anses aktiviteten som værende ekstern. 

4 - Medlemskab 
4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet, at aktive i grupperne er medlem af Studentersamfundet. 
 
4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne for                 
alle interesserede indenfor gruppens område. 
 
4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne                 
for alle interesserede. 
4.4 Gælder kun for grupper anført i 2.2, 2.4 og 2.5: Grupper kan have egne kontingentpålagte                
medlemskaber.. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets          
størrelse og eventuelle ændringer heri. 
 
4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i deres                
vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har            
stemmeret til ændringer i vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være           
afhængig af området, der er til afstemning / på valg. 

5 - Kontakt mellem gruppen og           
Studentersamfundets bestyrelse og     
administration 
5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være            
personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af nye           
kontaktpersoner. 
5.1.1 Én person, der fungerer som kontaktperson til Studentersamfundets bestyrelse og          
sekretariat i sager af politisk og praktisk art. 
5.1.2 Én person med ansvar for og overblik over gruppens økonomi iht. §58 i Studentersamfundets              
vedtægter 
5.2 I henhold til vedtægternes §20 kan en gruppe desuden sende en observatør til              
Studentersamfundets bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr.           
mail alle mødeindkaldelser, referater samt øvrige underretninger om mødedatoer og steder så snart             
de forekommer. 
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5.3 Studentersamfundets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af            
bestyrelsen udpeget fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. Gruppen           
orienteres ved udpegning af ny kontaktperson. 
5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens             
generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves.           
Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i god tid orienteres om tid og sted                 
for gruppens generalforsamling eller tilsvarende. 
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.  

6 - Aflønning 
6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale               
med Studentersamfundets bestyrelse. Aktivistpleje, i rimeligt omfang, opfattes ikke som aflønning, så            
længe ydelserne forbruges i social sammenhæng indenfor gruppens rammer. Det betragtes som            
aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for            
gruppen/Studentersamfundet. 
6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument           
godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger: 
Studentersamfundets formand 
Studentersamfundets Studenterpolitiske Ordfører  
Studentersamfundets Kasserer 
Studentersamfundets Organisatoriske Næstformand 
Tre sekretærer 
En studiemedhjælper til administrativt arbejde 
Studentersamfundets erhvervschef 
Erhvervskonsulenter i Erhvervsgruppen 
Valg koordinator 
Redaktør og layouter på Agenda 
Redaktør, layouter og oversætter på rushåndbogen  
Erhvervskonsulenter i Erhvervsgruppen 
Distributører 
6.3 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 
6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de ansatte. 
6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder            
ikke for Formanden, Studenterpolitisk ordfører, Organisatorisk næstformand og Kasseren.  

7 - Økonomi 
7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi. 
7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, men             
er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper. 
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7.2.1 Grupper kan indenfor egen budgetramme anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed. 
7.2.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5 : Rådigheden over aktiver anskaffet                 
for egen budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra ekstern part kan ikke indskrænkes               
uden gruppens accept. 
 
7.2.3 En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern part (studienævn, institut, faglig              
organisation e.l.). Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra pågældende eksterne             
part overdrages til Studentersamfundet. Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden            
gruppens accept. 
7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle ansøgninger              
til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget              
person med henblik på en koordinering af ansøgningerne. 
 
7.4 For alle grupper nævnt i pkt. 2.1-2.6 må der maksimalt akkumuleres en egenkapital på 80.000                
kroner, dog med undtagelse af Festudvalget, der må have en egenkapital på 175.000 kroner.              
Egenkapitalen opgøres ved årets afslutning 31/12, og den overstigende egenkapital overføres til            
udviklingspuljen for det efterfølgende år. 

8 - Økonomistyring 
8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab. 
 
8.2 De enkelte grupper kan af Studentersamfundets generalforsamling, i Studentersamfundets          
budget, tildeles en budgetramme. Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i               
budgetrammen, skal dette godkendes forudgående ved en budgetændring. Ingen grupper har eller            
kan have et forudgående krav på en mindste bevilling eller en budgetramme. 
8.2.1 Grupperne indstiller til Studentersamfundets bestyrelse et uddybet forslag til budgetramme i           
forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget for Studentersamfundet. 
8.2.2 Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen overholdes. Den i afsnit 5.1.2                
nævnte økonomiske kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens økonomiske situation. 
8.2.3 Studentersamfundets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse af gruppens          
budgetramme afvise refusion af bilag og betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt             
ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 nævnte bemyndigelse. I særligt hastende tilfælde kan beslutning               
herom træffes af Studentersamfundets formand. Beslutning herom truffet af Studentersamfundets          
formand gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning herom sker for så vidt muligt             
efter kontakt til de i afsnit 5.1 nævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere varsel. 
8.2.4 Afsnit 8.2.3 finder tilsvarende anvendelse ved gentagen eller alvorlig overskridelse af           
bestemmelserne i afsnit 8.6, 8.7 eller 8.9. 
 
8.3 Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle            
økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi. 
8.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.4 og 2.5: Grupperne skal som udgangspunkt på længere sigt                 
økonomisk set fungere som nulløsninger. Med henblik på dette opgør Studentersamfundets           
sekretariat mindst en gang årligt (i forbindelse med regnskabsafslutning) det gennem tiderne            
akkumulerede over/underskud. Som økonomisk nulløsning forstås, at gruppens akkumulerede         
over/underskud ligger tæt på summen af de af Studentersamfundets aktiver, der er stillet til              
gruppens rådighed jvf. afsnit 7.2. Gruppen fremlægger ifm. orienteringen omtalt i afsnit 8.3 sine              
planer for på længere sigt at kunne fremstå som en nulløsning. 
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8.5 Aftaler, der i større omfang kan risikere at skade Studentersamfundets likviditet, kan ikke indgås               
uden forudgående godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse eller et hertil bemyndiget          
bestyrelsesmedlem. 
8.6 Alle gruppers udgifter og indtægter skal bogføres i Studentersamfundets regnskab.           
Dokumentation for alle gruppers udgifter og indtægter skal derfor afleveres på Studentersamfundets            
sekretariat i henhold til Studentersamfundets retningslinjer for udlæg. Studentersamfundets         
bestyrelse kan fastsætte retningslinjer for opgørelse af et arrangement og afregning af omsætningen. 
8.7 Refusion af penge, der er lagt ud til indkøb til en gruppe i Studentersamfundet, kan kun ske til                   
personer der er bemyndiget hertil. Det er som udgangspunkt den i afsnit 5.1.2. benævnte person.               
Navngivne personer kan få en stående eller ”ad hoc” fuldmagt, der kan gives af den               
økonomiansvarlige ved at informere sekretariatet herom. 
 
8.8 Gruppen indberetter straks efter regnskabsårets afslutning mængden af de ved regnskabsårets            
afslutning til rådighed havende aktiver jf. afsnit 7.2. Grupperne anført i afsnit 2.4 indberetter              
desuden kvartalsvist – Festudvalget (afsnit 2.5.1) dog kun efter de enkelte arrangementer. 
 
8.9 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.6: Gruppens overskud skal tildeles formål til fremme af                
aktiviteter og udvikling af Studentersamfundet, f.eks. aktivitetspuljen og udviklingspuljen.         
Prioriteringen af denne fordeling foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
8.10 Udviklingspuljen samt aktivitetspuljen bliver administreret af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
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 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 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 sekretariatsleder 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.  
8.11.1 Grupperne har efter endt regnskabsår mulighed for at revidere deres budget for det              
kommende år. 

9 - Afvikling 
9.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1: Studentersamfundets generalforsamling kan ved en             
vedtægtsændring beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. 
 
9.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: 
9.2.1 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan efter indstilling fra gruppen         
beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. Indstillingen skal ske fra gruppens            
øverst besluttende myndighed i henhold til gruppens vedtægter/kommissorium. 
9.2.2 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan ved længerevarende       
inaktivitet i en gruppe eller forgæves forsøg på kontakt til gruppen over en længere periode beslutte                
gruppen afviklet. 
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9.2.3 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan beslutte en gruppe afviklet         
som en gruppe i Studentersamfundet, såfremt denne på særligt grov vis har modarbejdet             
Studentersamfundets generelle virke og/eller samarbejde med eksterne parter. 
 
9.3 Ved afvikling kan ikke opbrugt budgetramme og evt. akkumuleret overskud som udgangspunkt             
ikke bringes til udbetaling. Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan dog          
godkende, at ikke opbrugt budgetramme og/eller evt. akkumuleret overskud bruges i henhold til             
gruppens formål. Generalforsamlingen/medlemsmødet træffer bestemmelse om de nærmere        
detaljer i forbindelse hermed og kan ved afviklingen træffe beslutning om, at gruppens             
akkumulerede overskud ikke tilfalder Studentersamfundet. 
 
 

4. Bestyrelsens Årsberetning 18/19 
Herunder følger årsberetningen for Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet for bestyrelsesåret          

2018/2019, der har løbet fra medio april 2018 til ultimo marts 2019. Denne tjener som oplysning til                 

foreningens medlemmer og øvrige studerende på Aalborg Universitet. 

Indledning 
Bestyrelsen har i den seneste periode bestået af følgende medlemmer: 

● Peter Kjær Fisker, formand  

● Emil Njor, studenterpolitisk ordfører 

● Christian Juel Nicolajsen, kasserer 

● Michael Falk Vedel, organisatorisk næstformand 

● Marlène Weber, bestyrelsesmedlem 

● Rune Arnfred, bestyrelsesmedlem 

● Andreas Møberg, bestyrelsesmedlem 

● Michael Juul Nielsen, bestyrelsesmedlem  

● Johan Dinesen, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 9 maj 2018)  

● Signe Lindbjerg, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 9 maj 2018) 

● Signe Lindbjerg, bestyrelsesmedlem (udtrådt d. 16 maj 2018) 

● Lasse Kristensen (udtrådt d. 5 juli 2018) 

● Kasper Hedegaard  (udtrådt d. 22. august 2018) 

● Anne Sofie Myrup, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 25. oktober 2018) 

● Kenneth Frøsig, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 25 oktober 2018) 

 

Der har været afholdt ordinære bestyrelsesmøder hver anden onsdag, dog med undtagelse af juli og               

januar. I det herpå følgende fremhæves de elementer, problemstillinger og beslutninger i det             

forgangne år, der har været væsentligst for foreningens virke og drift. 

Arbejdsprogram 2018/2019 
Ved generalforsamlingen 2018 blev der vedtaget et arbejdsprogram for perioden med disse            
overskrifter: 
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Specifikke arbejdsområder:  
1. Fortsat fokus på Internationale 
I arbejdsprogrammet for 2018/19 er bestyrelsen blevet opfordret til fortsat at have fokus på de               
internationale studerende på AAU. Kort tid efter GF påbegyndte den nyligt valgte ansvarlig for              
internationale studerende et arbejde med at oprette et Internationalt Taskforce. Dette arbejde var             
stadig i de begyndende faser, da den ansvarlige for internationale studerende trådte ud af              
bestyrelsen i juli måned. Arbejdet var således sat i ro indtil det næste medlemsmøde, hvor der blev                 
indvalgt en ny til denne post.  
Efter medlemsmødet gik arbejdet igen i gang, først ved afholdelse af International Juleaften, som              
igen dette år havde stor opbakning blandt de internationale studerende og ansatte på AAU.  
I 2019 har arbejdet indtil videre bestået i at samle interesserede i forbindelse med en kampagne fra                 
EDUforall der kommer til at køre i forårssemesteret 19. Forhåbningen er at aktive frivillige ved denne                
kampagne vil have interesse i ligeledes at arbejde i Internationalt Taskforce med den ansvarlige for               
internationale studerende allerede fra marts måned.  
  
2. Kommunikation 
Kommunikationen har det forgangne år været håndtering af arbejdsopgaver, heriblandt hvad           
arbejdsopgaver der forventes Kommunikationsudvalget skal udføre. Kommunikationsudvalget har i         
år været langt inde over studiestart såvel som valget og det har skabt pressede situationer grundet                
hvordan kommunikationsudvalget fungerer i sin nuværende form. Der har været et øget fokus på              
video i 2019, hvilket ser ud til at have været en stor success. Der har pga. GDPR-regler og manglende                   
tid i spidsperioder været for lidt kommunikation efterfølgende events, og dette bør der sættes fokus               
på i det nye bestyrelsesår.  
 
Der bør kigges på hvordan funktionen “boost” skal bruges på facebook. Det har ikke været brugt så                 
meget i år, men der er et potentiale, især hvis det i samarbejde med “pixel” bruges til nærmere                  
evaluering af begivenheder. Det var den kommunikationsansvarliges overbevisning, at det i den            
nuværende form ikke kan betale sig. 
 
Det ville være en god ide for ny bestyrelse at gennemtænke hvad arbejdsopgaver             
kommunikationsudvalget skal håndtere, samt måden man ønsker, dette udvalg skal køre.           
Bestyrelsens forslag er at man bliver inspireret af EDB-drift og hjælper udvalget med at omstille til                
denne måde at operere og hjælper udvalget med at få udarbejdet et årshjul med helt klare faste                 
arbejdsopgaver. Det ville også være en god ide, hvis der kom et øget fokus på samarbejde mellem                 
event- og kommunikationsudvalget. 
 
3. Håndtering af frivillige 
Et af bestyrelsens større arbejdsområder i det forgangne år har været håndteringen af eksisterende              
frivillige, samt rekruttering af nye. Foruden de gængse tiltag, hvor der afholdes oplæg om foreningen               
i løbet af studiestarten, har vi i år forsøgt os med en større frekvens af introaftener, hvor                 
interesserede studerende kunne høre mere om det at sidde i de forskellige grupper og udvalg, denne                
frekvens kan dog med fordel skrues yderligere op. Herudover sendte vi i september en gruppe afsted                
på et frivillighåndterings-kursus afholdt af DSF. Her fik vi gode erfaringer med fra de andre               
medlemsorganisationer, men måtte dog indse at formatet ikke var helt optimalt. Dog er der              
udarbejdet et oplæg, med andet format, ud fra disse erfaringer, som er klar til at blive rullet ud vore                   
grupper og udvalg primo April.  
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Yderligere har der været øget fokus på vores online frivillig rekruterings side;            
blivfrivillig.studentersamfundet.aau.dk, som især har været aktiv omkring studiestartsperioden, men         
haltet en smule i det resterende år. Det er her den afgående bestyrelses anbefaling, at der i det                  
kommende år er større fokus på spredningen af denne side. Formularen fra siden findes også i                
analog format, hvilken der er blevet brugt med succes til både introaftenerne, samt når vi har stået                 
til diverse messer og velkomstreceptioner. 
 
4. Overblik over Studentersamfundets interne ressourcer 
Denne opgave har vist sig at være af meget omfattende karakter. Grundet en lang liste med                
arbejdsopgaver blandt bestyrelsens medlemmer er denne opgave desværre ikke blevet løftet i det             
forgangne år.  
 
5. Events 
Der blev i 2018 ikke fastsat en formel strategi for hvilke events, der ønskes afholdt. Der har i stedet                   
været fokus på at få eventudvalget op at køre, lave et kommissorium til udvalget og ellers få udvalget                  
aktiveret ved at få planlagt og afholdt en række mindre events. Eventudvalget har ikke haft en                
tovholder i bestyrelsen, derfor har arbejdet med udvalget stået på pause - i efteråret 2018 tiltrådte                
der dog en ny eventansvarlig. Således har den eventansvarlige i samarbejde med sit udvalg fået lavet                
en eventkalender for foråret 2019, hvori der er planlagt at holde et eller to events i hver måned.                  
Forhåbningen er, at udvalget på sigt kan tage erfaringer fra disse events med i processen med at lave                  
en fremtidig eventstrategi for Studentersamfundet.  
 
6. Fokus på værdifulde tiltag med lav arbejdsbyrde 
I forlængelse af ønskerne om at have en event-strategi og en mindre arbejdsbyrde blandt              
bestyrelsens medlemmer, havde man et ønske om at lave flere værdifulde tiltag, som ikke var               
ressourcetunge. Dette ønske er halvt om halvt blevet imødekommet og her kan blandt andet nævnes               
eksempler som foredraget med Clement Kjersgaard i december eller vores nye samarbejdsaftale med             
Apex fysioterapi. Vi må dog også sande, at mængden af denne slags tiltag ikke er tilfredsstillende og                 
der stadig er et godt stykke vej førend vi er i mål med dette.  
Udover disse har vi i år også forsøgt os med at ansætte to valgkoordinatorer, der sammen med den                  
ansatte valgassistent skulle planlægge størstedelen valget for Studentersamfundet. Dette blev gjort           
idet der ikke var fundet en valgansvarlig i bestyrelsen og vi havde nogle midler til rådighed der kun                  
kunne bruges til løn. Dette blev desuden forsøgt for at lette arbejdsbyrden for bestyrelsen i               
planlægningsperioden op til, og under, valget.  

Strategi 2016-2019  
På den Ordinære Generalforsamling i 2016 blev der godkendt et sæt strategipapirer for 
organisationen med dertilhørende målsætninger for perioden 2016-2019.  
 

Studentersamfundets strategi for perioden 2016-2019 
Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen er 
Studentersamfundets utopiske ønske og kan virke uklar, men den skal ses som værende et 
pejlemærke for organisationen over en periode startende med de næste tre år, og den skal 
derfor være repræsentativ for en længere periode. For at opnå visionen skal der være en 
mission, som beskriver den retning, organisationen arbejder i. Dermed skal missionen ses 
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som værende det, som gør, at organisationen opnår dennes vision. For at missionen bliver 
mere håndgribelig, er der fastsat en række målsætninger, som skal forstås som værende 
milepæle frem mod målet. Disse tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kan af 
generalforsamlingen reguleres fra år til år. Dette forbehold tages, da disse problemstillinger 
som fremstilles ikke behøver at være aktuelle om f.eks. To år, og derfor skal det være muligt 
for organisationen at ændre målsætningerne og dermed fokus. 
  
Vision:  
Aalborg Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere. 
  
Mission:  
Studentersamfundet skal gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter 
levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende ved 
Aalborg Universitet. 
  
Målsætninger: 
  
Studentersamfundet skal forbedre inklusionen af de studerende i organisationen. 
Herunder med særligt fokus på de grupperinger af studerende som ikke bliver og/eller 
føler sig inkluderet på nuværende tidspunkt. 
 
I år har vi fået tilføjet yderligere 2 lokale studieforeninger i Studentersamfundet. Det er 
foreningerne IGLO, der er for alle studerende ved Institut for Materialer og Produktion på 
Aalborg Universitet og Connect International der er for alle studerende ved Language and 
International Studies, English and Sprog og Internationale Studier, Spansk. Vi har således 
lokale studieforeninger på alle fakulteter undtagen det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
I et håb om at skabe et bedre samarbejde med de studerende på det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der i 2018 påbegyndt et arbejde der i sidste ende 
gerne skulle gøre dialog mellem de lokale foreninger på SAMF og Studentersamfundets 
Formand samt den Studenterpolitiske Ordfører, noget lettere.  
Dette er med den tanke at det bliver lettere at stå sammen som studerende på AAU, når vi 
organiserer os sammen alle sammen.  
  
Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge 
opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere 
eksterne samarbejdspartnere. 
 
Som tilbud til de studerende har vi også haft fokus på hvilke aktiviteter vi udbyder, her har  
et stærkere samarbejde med vores lokale studieforeninger og oprettelsen af nye, øget 
udbuddet af aktiviteter. Dette har også indledt diskussion internt i hvordan tilbud til de 
studerende skal håndteres med to forskellige retninger; om der skal være så mange tilbud så 
muligt til de studerende, eller der skal være fokus på de enkelte aftaler, og deres relevans. 
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Der er blevet indgået samarbejdsaftale med ApexFysio, samt er samarbejdsaftalen med 
DiceNDrinks blevet genforhandlet. Samtidig er der blevet indledt kontakt med aktører i 
Aalborg såsom REKOM og Skråen, om hvordan man kan tænke hinanden ind i mulige 
relevante events. 
 
Flere mulige samarbejdsaftaler er blevet sat på frys grundet manglende værktøjer, som ville 
tillade at vi ville kunne uddele disse rabatter på en ordentlig måde. Her menes fx personlige 
rabatkoder til online-køb hos samarbejdspartnere, som ikke kan forvaltes bæredygtigt på 
nuværende tidspunkt i vores systemer. 
 
 
Eventudvalget har desuden fået påbegyndt et arbejde med at afholde flere mindre 
arrangementer for de studerende, løbende igennem året. Det første i denne række var et 
juleklippe-arrangement i december måned, der oplevede stor tilslutning blandt de 
studerende.  
 
Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for dennes mulighed 
for at blive hørt og opnå indflydelse ved AAU gennem organisationen og dennes 
understøttende grupper samt AAUs råd, nævn og udvalg. 
 
Vi har i 2018 fortsat haft fokus på at forklare de nye studerende omkring studenterpolitik og 
deres muligheder for medindragelse igennem bl.a vores rusoplæg i september måned.  
Vi fik i år AAU til at gå med til at øge stemmedagene fra 3 til 4 dage, i håbet om at dette 
sammen med en øget indsats fra Studentersamfundet i disse dage ville forøge chancen for 
at de studerende fik kendskab til valget og deltog aktivt heri.  
  
Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at 
de studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for 
den enkelte studerende, de studerende som en helhed, Studentersamfundet som 
organisation og Studentersamfundets økonomi. 
 
Udover det ovenfor beskrevne, har vi igen i år afholdt Basseralle og under valget haft 
valgboder, hvor opstillede og andre frivillige har fortalt interesserede om valget og dets 
betydning, både for de studerende og for organisationen. Det lykkedes os igen i år at hæve 
valgprocenten, denne gang til lidt over 20%.  
Dog set i forhold til at stemmedagene er blevet forøget, så er denne forøgelse ikke helt 
tilfredsstillende. Der blev brugt rigtig mange frivillige ressourcer ved at øge antallet af 
stemmedage, men i forhold til udbyttet kan dette ikke siges at have været det værd.  
Det bør derfor genovervejes om dette skal gøres igen i 2019, eller om der skal anmodes om 
at nedsætte det til 3 dage igen.  
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Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at 
opnå lavere kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for 
organisationens foretagender.  
 
Der er i 2018 fortsat blevet afholdt flere introaftener for at give interesserede et indblik i 
hvordan Studentersamfundet er bygget op og hvordan de selv kan blive del af foreningen. 
Der er i år ikke blevet udarbejdet et organisationsdiagram.  
 
Studentersamfundet skal øge forståelsen for de studerendes muligheder for at bedrive 
frivilligt arbejde i organisationen samt øge involveringen af og ansvarsfølelsen ved de 
frivillige i selv samme. 
 
 
Udover det ovennævnte arbejde bestyrelsen har lagt for at øge forståelsen for mulighederne 
for at bedrive frivilligt arbejde i organisationen, har bestyrelsen også arbejdet med at 
involvere frivillige uden for bestyrelsen i større grad end før. Her kan nævnes den nye 
hjemmeside der har været kommunikationsudvalgets og EDB-drifts ansvar. Ved at oprette et 
nyt eventudvalg har vi også givet mulighed for en større grad af involvering af frivillige i 
arbejdet med events afholdt af Studentersamfundet. Også i forbindelse med Studenterforum 
har vi arbejdet med at flytte noget af arbejdet, og derved involveringen, væk fra bestyrelsen. 
 
 

Kommentar til det realiserede årsregnskab for 2018 
Der blev i 2018 realiseret et overskud på knap 400.000 kr. til trods for at der blev budgetteret 
med et underskud på omtrent samme beløb. Grunden til denne afvigelse skal findes flere 
steder.  
Først og fremmest har vi i år ikke formået at udtømme alle de midler der budgetteret til 
medlems- og PR-arrangementer. Dette skyldes blandt andet et skift i eventansvarlig 
undervejs i året, hvilket medførte at eventudvalget blev sat på standby. Idet bestyrelsen ikke 
har haft overskud til selv at løfte opgaven med at lave arrangementer samtidig med de 
opgaver som der var i forbindelse med studiestarten og valget, blev der dermed ikke holdt 
arrangementer.  
En anden grund kommer sig i at vi i 2018 oplevede langt højere indtægter end hvad der 
kunne have været forventet til den ordinære generalforsamling 2018. Det er primært stor 
indtægt fra fagforeninger og medlemskaber der ikke var til at forudse.  
Tilsammen har disse faktorer, og debat på generalforsamlingen 2018 om at spare på midler 
generelt medført det betydelige overskud, som var højere end forventet.  
Bestyrelsen har derfor valgt i 2019 at forsøge sig med et nyt koncept og afsætte en større 
mængde midler af til facilitering af de indvalgte for at skabe øget aktivitet for 
studenterpolitiske frivillige. Det er dermed forhåbningen at foreningen i 2019 vil have lettere 
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ved at opnå det foreslåede budget, idet aktiviteten spredes bredere ud, og ansvaret for at 
skabe aktiviteten lægges i større grad væk fra bestyrelsen og mere ud til de studerende.  
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5. Studenterpolitisk årsberetning 
18/19 

Generelle observationer af årets studenterpolitiske gang 
“Det studenterpolitiske år har været præget af, at foreningens kræfter rettet mod det 

studenterpolitiske ikke har matchet de studenterpolitiske opgaver som der har været.”, var starten 

på den studenterpolitiske ordførers beretning til sidste års generalforsamling. Der er desværre ikke 

meget der har ændret sig på dette område, hvilket har ført til at dele af bestyrelsen har sat 

spørgsmålstegn til om fusionen af SD og bestyrelsen tilbage i 2017 var en god ide. 

Studenterforum, vores månedlige politiske møde, har i år haft mange opgaver at varetage. 

Derudover har mødet også været præget af at det har været svært at finde repræsentanter til de 

forskellige organer hvor vi har pladser, hvor meget af studenterforums tid er gået på at gennemgå 

opstillinger til organer, hvor ingen har haft lyst til at stille op. Derfor begyndte vi i slutningen af 2018 

at være selektive i hvilke valg som vi tog op på studenterforum, for at skabe tid til politikdannelse og 

diskussioner, som vi har fået positiv tilbagemelding på fra deltagerne af studenterforum. 

Det er også værd at nævne at studenterforum indtil november blev organiseret af en frivillig, der 

stod for at klargøre dagsordenen og organisere mødet. De opgaver er nu faldet tilbage på den 

studenterpolitiske ordfører, da det ikke har været muligt at finde en afløser. Det har skabt en uheldig 

situation hvor det både er den studenterpolitiske ordfører som skal udtale sig om 

studentersamfundets holdninger, samtidig med at han bestemmer hvilke emner der diskuteres på 

studenterforum. 

En af hovedopgaverne for den studenterpolitiske ordfører er at udtale sig til diverse medier. I løbet af 

det sidste bestyrelsesår har vi haft en nogenlunde konstant strøm af udtalelser til diverse medier, 

både gennem radio, tv og artikler.  

Til seneste generalforsamling blev den studenterpolitiske ordfører omnavngivet fra næstformand, 

hvilket skulle give mindre indblanding i drift og organisatorisk arbejde. Uden at kende meget til den 

studenterpolitiske ordførers arbejdsgang under sidste bestyrelsesperiode, vil jeg tro at denne 

omnavngivning har virket. Der har dog stadig været en del organisatorisk arbejde for den 

studenterpolitiske ordfører, især under valgperioden og i studiestarten, som der stadig bør kigges på. 

Kommunikationen mellem den politiske og sociale gren af studentersamfundet har som sidste år 

fungeret godt, og det er min opfattelse at formanden og den politiske ordfører har været gode til at 

blive enige om en arbejdsfordeling. 

 

Konkrete begivenheder i det studenterpolitiske år. 
Vi har i løbet af det sidste bestyrelsesår deltaget i to politikonferencer hos DSF, hvor vi har 
båret alle vores mulige stemmer. Derudover har vi ligesom sidste år været repræsenteret til 
størstedelen af møderne i DSF’s bestyrelse (Landsforum), og sendt en større delegation 
afsted til DSF’s sommerlejr. Vi deltog igen i år i folkemødet på bornholm med Polyteknisk 
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Forening, hvor både vores studenterpolitiske ordfører, tidligere studenterpolitiske ordfører, og 
vores landsforum repræsentant har deltaget. Vi har desværre kun afholdt en af de to 
bootcamps for indvalgte som vi lovede i sidste valgperiode, dog skal det måske igen 
overvejes om det er hensigtsmæssigt at bestyrelsen skal stå for afholdelsen af bootcamps. 
Vi formåede at få en højere stemmeprocent til universitetsvalget end sidste år, hvilket 
allerede var et godt resultat, dog med færre indvalgte end sidste år. 
Det studenterpolitiske bestyrelsesår startede med en sag hvor studerende der læste sidefag 
på to forskellige fakulteter havde læst for lidt ects til at have færdiggjort en 
universitetsuddannelse, hvilket vi både var interviewet i radio og avis omkring. Kort efter 
valgte AAU at nedlægge skolerne, hvilket ikke træk meget interesse udefra. 
I september var det igen en stor overraskelse for medierne at der var mangel på 
studieboliger, hvilket dominerede det studenterpolitiske landskab nationalt i den periode. I 
Aalborg var der et budgetforslag der ville omdanne mindre biblioteker til “servicepunkter” 
som vi deltog i et borgermøde om. 
Senere inde i studieåret kom emnet om frafald på studier op, hvor vi var med i et indslag på 
dr hvor vi snakkede om hvordan regeringens seneste reformer kunne have indflydelse på 
dette. Halvvejs inde i sidste semester valgte regeringen af reducere antallet af internationale 
studiepladser på universiteter i Danmark, hvilket resulterede i lukningen af uddannelser på 
AAU.  
I Januar gik snakken på fjernelse af 1,08 reglen, optagelsesystemet til 
Universitetsudannelser, karakterer og udvidelse af retskravet, hvilket vi har givet mindre 
interviews om. 
Den seneste tid har været domineret af fyringsrunderne på AAU, hvilket vi kom med en 
udtalelse om, som endte på forsiden af dr.  
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6. Økonomisk årsberetning 18/19 
Økonomisk beretning for regnskabsåret 2018 

Nedenfor præsenteres de væsentligste økonomiske påtegnelse og årsager til det foreliggende           

regnskab for 2018. 

 

Ved generalforsamlingen den 21. marts 2018, blev der præsenteret et budget med et budgetteret              

underskud på 394.430kr. Der var til generalforsamlingen stor debat om økonomi og budgettet, derfor              

blev der opfordret til mådeholdenhed, selvom budgettet til aktiviteter var stort, men samtidig også at               

få øget indtægterne i fremtiden. 

 

Årets resultat for 2018 er i år endt på et overskud på 448.872,7kr. Dette overskud skyldes flere                 

indtægter og færre afholdte udskifter, hvor der nu her vil blive redegjort for hovedpointerne. Blandet               

andet var der samlet budgetteret med et salg af kontingenter på 405.000 kr., hvor der blev realiseret                 

et overskud på 492.440kr. hvilket er en forøgelse på 21,6% ift. budgettet. 

 

Det øgede salg af kontingenter skyldes især det store salg af billetter til Studiestartsfesten, som må                

anses som en væsentlig succes, hvor der i 2018 blev solgt 4348 billetter, mens der i 2017 blev solgt                   

3400, hvilket selvfølgelig også skyldes brand, men salget i 2018 må alligevel anses som en succes og                 

en rekord for salget. 

Studiestartsfesten var budgetteret til et underskud på 17.500kr, men opnåede et overskud på             

14.631,99kr. hvortil der i det kommende budget er opjusteret på frivillig pleje for at gøre det bedre at                  

være frivillig. 

 

Der blev budgetteret 100.000kr i indtægter fra samarbejdsaftaler, og man opnåede et resultat på              

239.950,4kr, hvilket er en forøgelse på cirka 140%. 

 

Budgettet for resultat af Div. organisations konto nr. 024000 var budgetteret til 318.000kr og her blev                

der kun opnået et samlet forbrug på 112.963,91kr. Dette skyldes blandt andet mangel på frivillige               

hænder til at deltage i at skabe og afholde arrangementer, hvorfor strategien også ligger godt i tråd                 

med at skabe et bedre fællesskab og gøre det mere motiverende at være frivillig. 

 

Resultatet af Drift/support S-et blev på 49.023,31kr, hvor der var budgetteret 105.000kr, dette             

skyldes mindre brug af IT-support, hvilket er svært at estimere, men positivt at der er blevet benyttet                 

færre penge på dette. 

 

Resultatet af investeringer S’et blev 96.111,48kr ud af et budget 145.000kr, dette skyldes blandt              

andet der har været budgetteret med store muligheder for investering, uden den store plan for dette,                

herfor vil der til den nye bestyrelse i overlevering blive talt om hvordan disse midler kan benyttes. 
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Der har igennem flere generalforsamlinger været stort fokus på differencer i caféerne, hertil vil jeg               

blot nævne den totale procentvise summerede difference i regnskabet 2018 er 2,3% af den totale               

omsætning i alle caféer i Studentersamfundet, mod 1,1% i regnskabsåret 2017. Hvilket anse ikke som               

væsentlig, da difference kan ske i en frivillig organisation ligesom i alle andre sammenhænge hvor der                

håndteres penge. 

  

 

Christian Juel Nicolajsen 

Kasserer Studentersamfundet 18/19 

På vegne af bestyrelsen 18/19 
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7. Kritiske revisorers årsberetning 
18/19  
Som kritiske revisorer for Studentersamfundet, har vi opfattet vores opgave, som at            

værende det, at observere om de hensigter der har været for budgettet for regnskabsåret              

2018, er blevet fuldt af den siddende bestyrelse. Dette har vi gjort ved undervejs at følge                

foreningen igennem året, og op til generalforsamlingen at revidere den afsluttede regnskab. 

  

Årsresultat 
Studentersamfundet har i året 2018 præsteret et overskud på 394.430 kroner. Dette er vægtet mod               

et budgetteret underskud på 438.526 kroner, er dette et noget overraskende resultat, set kun på               

regnskabet. 

Dykker man lidt mere under, kan det ses at der blandt den bestyrelse der blev valgt ved foregående                  

generalforsamling, at det ingenlunde var deres ambition at overholde det opsatte budget, men at              

håbet var at få enderne til at mødes. Dette kan man kun sige de har opnået.  

Indtægter 
Kontingentindkrævningen er blevet højere end forventet i Aalborg i 2018. Herfra skal der lyde en stor                

ros til bestyrelsen. Esbjerg er dog stadig bagud, men så længe de frivillige i Esbjerg stadig er aktive,                  

skal der ikke lyde nogen bekymringer herfra. Indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler er også              

højere end forventet, hvilket også er positivt, da der med dette ikke er fundet en større mængde af                  

de uønskede aktiviteter og eksklusivaftaler, der før har været ønsket fra partneres side. Kigges der på                

grundene til dette, skal det nok findes i den store indsats omkring salg af medlemskaber i forbindelse                 

med årets studiestartsfest. Alt i alt findes en god del af budgettets afvigelser i de ekstra indtjeninger,                 

hvilket vurderes til at være positivt. 

De organisatoriske udgifter 
Generalforsamling 2018 blev budgetteret med kr. 32.000, hvoraf kun kr. 18.307,80 blev brugt.             

Herunder er det særligt posten Fortæring som ikke er blevet brugt, efter de midler man havde                

budgetteret med. Det budgetteret beløb var 17.000, men hvor der blev kun brugt for 5510,14. Det er                 

dog positivt, at den afgående bestyrelse har foreslået at budgetterer generalforsamlingen med færre             

midler end tidligere, når det tydeligvis kan gøres billigere. Det skal dog nævnes, at det var den                 

tidligere bestyrelse (2017/2016) der afholdte generalforsamlingen og ikke den afgående. Derved har            

de ikke været beslutningstagere vedrørende brug af disse midler.  

Det er ikke en ny tendens, at studentersamfundet ikke bruger flere penge på promovering af               

organisationen. Det er problematisk, nu hvor midlerne er sat af til det. Der kan være forskellige                

årsager til grund for dette, men ikke desto mindre skal den kommende bestyrelse gør sig nogle                

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

Telefon: +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

31  af 71 

Generalforsamling 2018 
+45 9940 8016 

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk 

 
 



 

 

overvejelser, for at bruge nogen af de budgetteret midler til dette. På konti PR arr. Ekstern/nye medl.                 

Er kun kr. 17.255,03 af kr.70.000 blevet brugt. På konti PR S'et(Facebook/tryk) er kun kr. 3.708,33 af                 

kr. 25.000 blevet brugt. Dette kan i år nok skyldes, at der igen har manglet de frivillige kræfter, der                   

skal bruges for at kunne afholde arrangementer. Det skal siges at dette ikke er en ny problematik, og                  

at der stadigvæk ikke er fundet en god løsning på dette. Der må dog vurderes at dette er at                   

foretrække, frem for at det vælges at brænde mange penge af til et enkelt arrangement, hvor der                 

ikke er plads til mange medlemmer. 

  

Det er fornuftig, at bestyrelsen vælger at budgetterer mindre til Medlemsarrangementer, nu hvor             

pengene ikke er blevet udnyttet optimalt. Derfor er det dog stadig kritisabelt, at bestyrelsen ikke har                

benyttet de penge, der nu var sat af til studentersamfundets medlemmer. Der skal være fordele ved                

at være medlem af organisationen, ikke kun ved studiestartsfesten, men hele året rundt. 

  

Studentersamfundet er også en studenterpolitisk organisation. Kr. 12.000 blev sat af til en             

forårskampagne, men kun kr. 490,56 blev anvendt. Det antager vi som om, at denne kampagne aldrig                

rigtig blev til. Den afgående bestyrelse foreslår at budgettere dette års forårskampagne med kr.              

6.000. Det er positivt, at bestyrelsen har studenterpolitiske visioner, det havde den foregående også.              

Men visionerne skal realiseres, det der en bekymring, at dette ikke sker, medmindre et konkret               

forslag allerede er eksisterende. Det er ligeledes bekymrende, at Nationalt Udvalg ikke har formået              

at bruge sine penge, da dette sætter spørgsmålstegn ved udvalget aktiviteter og eksistens. 

 

Når samtalen rettes mod politik, må det vurderes at det findes positivt at se en fremgang af nye                  

grupper. Dette er en god prioritering for fremtiden af den politiske forening, da al erfaring fortæller                

os at gode lokalmiljøer skaber stærkere politiske aktive. Samtidig må vi opfordre den kommende              

bestyrelse øver med grupperne at disse bruger egne budgetter, i stedet for at søge puljer til disse. 

Barerne 
Det har været en tradition at de kritiske revisorer har gennemgået barerne med stort fokus. Dette er                 

ikke tilfældet for de siddende, men skal man tro på regnskabet, lader det til at der er en let faldene                    

aktivitet i barerne. Dette er blevet diskuteret på flere af barernes generalforsamlinger, og det ses at                

de bestyrelser der har siddet, har gjort gode indsatser for at få flere gæster.  
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8. Vedtagelse af 
Studentersamfundets 
visionspapirer 2019-2022 

Forslag til strategi 2019 - 2022 
Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen beskriver hvad             
Studentersamfundets ønsker at arbejde for de kommende tre år. Visionen kan virke upræcis, men              
skal ses som værende retningsgivende for organisationen over en periode startende med de næste              
tre år.  

Missionen skal uddybe hvordan det tænkes at visionen skal opnås. Den danner dermed rammerne              
for de tiltag, som Studentersamfundet overordnet agter at gøre for at opnå visionen.  

Målsætningerne benyttes til at håndgribeliggøre hvordan man på nuværende tidspunkt ønsker at            
opnå sin strategi. Målsætningerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, der er til            
hindring for opnåelsen af strategien og kan derfor af generalforsamlingen reguleres fra år til år.               
Dette forbehold tages, da disse problemstillinger ikke behøver at være aktuelle igennem hele             
strategiens løbetid, hvorfor det skal være muligt for organisationen at ændre målsætningerne så             
de er tidssvarende og understøtter opnåelsen af visionen. 

Vision: 
Foreningen ønsker at skabe meningsfulde fællesskaber på tværs af interesser og holdninger, hvor             
vi sammen arbejder for at forbedre oplevelsen af at være studerende på AAU.  

Mission: 
Gennem sociale, faglige, studenterpolitiske og lignende aktiviteter ønsker foreningen at muliggøre           
meningsfulde rummelige fællesskaber for os studerende. 

Målsætninger: 
Foreningen skal forbedre sin evne til at gøre studerende opmærksomme på sine aktiviteter.  

Foreningen skal arbejde sammen om at skabe en samlet fællesskabsfølelse.  

Foreningen skal arbejde for at motivere for og gøre det attraktivt at være frivillig.  

Foreningen skal arbejde for at gøre det lettere for studerende at lave aktiviteter gennem 
foreningen.  

Foreningen skal arbejde for at gøre det lettere at organisere sig i studenterpolitiske 
sammenhænge.  

Foreningen skal arbejde for at lave aktiviteter, der er meningsfulde for frivillige at afholde.  
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Baggrundshistorien for udarbejdelsen af strategien 2019 – 2022 

Den 19. februar 2019, blev der af bestyrelsen afholdt en workshop til udarbejdelsen af strategien               
2019 – 2022. Skabelonen for workshoppen var således, at der blev holdt et kort oplæg om strategi                 
i Studentersamfundet ift. den ramme som er nedfældet i vedtægterne. Herefter blev der drøftet              
hvad Studentersamfundet anno 2019 var for en størrelse, her talte man om de forskellige              
aktiviteter og arrangementer foreningen afholder. Efter dette talte gruppen om, hvad der fik dem              
til at blive en del af Studentersamfundet. Det viste sig at den primære drivkraft var forventningen                
om et godt fællesskab og at de havde mulighed for at dyrke deres interesser i fællesskab med                 
andre med samme interesser. Hertil udsprang der en samtale om en bekymring for             
fællesskabsfølelsen i foreningen, som for dem var drivende og gjorde Studentersamfundet til et             
fælles mødepunkt for dem, da de startede som frivillige. Hertil talte man om forskellige              
udfordringer som man mente burde behandles for at højne fællesskabsfølelsen og lysten til at lave               
aktiviteterne for os studerende. Dette førte til den foreslåede vision.  
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9. Forslag til Bestyrelsens 
Arbejdsprogram 17/18 

Et grønnere og mere bæredygtigt AAU. 
Med de nuværende klimaforandringer i menté, skal Studentersamfundet arbejde på at der 
laves flere miljørigtige tiltag på Aalborg universitet. Dette skal gøres ved at lægge pres på 
ledelsen til bl.a. større indsats for brugen af miljørigtig energi, samt større fokus på at den 
energi der bruges på universitet, bliver brugt forsvarligt. Selv skal vi lave tiltag som reducerer 
og ultimativt eliminerer brugen af engangsservice (bestik, krus etc.) 
 

Meningsfulde arrangementer 
I det forgangne år var der flere arrangementer som bestyrelsen blev nødt til at overtage da 
det ikke var muligt at finde frivillige til at afholde dem. Det har taget både fysisk og psykisk på 
bestyrelsen, og taget tid fra andre opgaver som f.eks. organisationsudvikling. I den afgående 
bestyrelse foreslår vi at man overvejer om arrangementer, hvor det ikke er muligt at finde 
frivillige til at overtage (f.eks. ved hjælp af frivilligsiden), giver mening at afholde, og hvis ikke, 
så lad være med at bruge bestyrelses kræfter på at afholde sådanne arrangementer. Med 
andre ord, lad ting falde i stedet for at stresse jer selv ned.  
 

En studenterpolitisk arbejdsgruppe 
Siden at studenterpolitisk direktion blev lukket til generalforsamlingen i 2017 har der ikke 
været meget arbejdskraft til at lave studenterpolitiske aktiviteter, politikudvikling og 
kampagner i Studentersamfundet. Det er med stor sandsynlighed fordi at der ikke rigtigt 
findes en gruppe der arbejder med studenterpolitisk arbejde mere fast end studenterforum, 
der kun mødes en gang i måneden. Derfor foreslår den afgående bestyrelse, at den 
kommende bestyrelse arbejder med hvordan man, med en god proces, kan opstarte en 
studenterpolitisk arbejdsgruppe som kan tage sig af de mere tidskrævende studenterpolitiske 
opgaver. 
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10. Vedtagelse af 
Studentersamfundets årsbudget.  
Se vedlagte årsregnskab og årsbudget.  

 

11. Indkommet debatforslag 1:  

"Hvor blev Studenterpolitikken af?" 

Stillet af Simon Mæng Tjørnehøj 

Motivation: 
"Da vi for to år siden "fusionerede" Studentersamfundet bestyrelse og den Studenterpolitiske 
Direktion (SD) var der en klar vision og gensidig enighed om at Studentersamfundets nu 
udvidede bestyrelse skulle kunne varetage alle de roller som SD havde inden, såvel som de 
opgaver bestyrelsen havde i forvejen. Som vi nok alle har kunnet mærke blev det ikke 
tilfældet. Her to år senere står vi i en situation hvor vi må spørge os selv, "hvor blev 
studenterpolitikken af?".  
Vi bliver som organisation nu nødt til at se os selv i øjnene, og indse at vores eksistens og 
berigtigelse som Studenterpolitisk organisation er truet, og hvis vi ikke gør noget nu er det 
svært at se hvordan vi med god smag i munden kan kalde os "de studerendes organisation" 
på Aalborg Universitet, og udtale os på de studerendes vegne.  
Det er nu vi skal forventningsafstemme. Skal vi give op, eller skal vi finde en løsning?  
 
Til de nyere af medlemmerne opsummerer jeg her lidt historie. Fra perioden 2013-2017 
havde Studentersamfundet i sine vedtægter en gruppe kaldet Studenterpolitisk Direktion. 
Medlemmer til SD blev valgt på generalforsamlingen og arbejdede med størstedelen af de 
studenterpolitiske spørgsmål i vores forening;  
*Kampagner, *samarbejde med kommunen i forhold til Aalborg som studieby, *understøttelse 
og opkvalifiering af indvalgte, *afholdelse af Universitetsvalg, *understøttelse af ordføreren i 
forhold til at tale de studerendes sag og studenterforum, *inklusion af internationale, 
*Aalborgs interesser på det nationale plan, *udarbejdelse af politikpapirer og meget meget 
mere. Ved generalforsamlingen blev den Studenterpolitiske direktion ikke nedlagt, men 
fusioneret med bestyrelsen som skulle overtage ansvaret for begge deles opgaver. En lang 
række personer har siden udtrykt klar bekymring for vores studenterpolitiske tilstand. Det 
samlede billede er blevet spredt i fraktioner, og det er vanskeligt at få tingene til at arbejde 
sammen og folk til at føle det nødvendige ansvar for situationen som skal til for at vende 
udviklingen og redde vores berigtigelse som de Studerende studenterpolitiske organisation 
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på Aalborg Universet. Som det er nu visner vi langsomt - så sammen skal vi beslutte; Skal vi 
give op, eller skal vi sammen finde en løsning og give den en skalle?" 
 
 

 

12. Indkommet debatforslag 2:  

“Hvor blev egenkapitalen af?” 

Stillet af Emil Jørgensen Njor 

Motivation: 
Ifølge retningslinjer for grupper stk 7.4 må grupper maksimalt akkumulere en egenkapital på 
80.000 kr. Hvis en gruppe ved opgørelsen den 31/12 overstiger dette beløb overføres den 
overskydende egenkapital til næste års udviklingspulje. 
Grunden til at denne regel blev indført var, at man for nogle år siden stod i den ærgerlige 
situation at Studentersamfundet havde ca. halvdelen af sin egenkapital som en del af 
egenkapitalen for to grupper, hvilket kunne være katastrofalt for organisationen hvis de to 
grupper valgte at forlade organisationen.  
Det kan dog som gruppe godt føles som om at ens overskud “bliver taget” af 
centralorganisationen. Derfor har mange grupper, som har stået til at skulle give en del af 
deres overskud til centralorganisationen, valgt at investere i mere eller mindre brugbare 
genstande for at undgå at skulle af med egenkapital. Dette har skabt en del frustration over 
reglen, da den i realiteten betyder at grupper ikke vil slutte året med en egenkapital over 
80.000, og inden året er omme bruger overskuddet på investeringer som måske ikke rigtigt 
var nødvendige. 
 
Hvad gør vi så? Jeg har snakket med mange frivillige som synes at denne regel burde 
afskaffes så grupper igen havde mulighed for at spare penge op. F.eks. kunne BEST godt 
bruge en egenkapital på over 80.000 for at holde nogle af de større interne arrangementer i 
deres internationale fællesskab. Jeg snakkede med vores revisor om dette, og han mente at 
det var en dårlig ide at fjerne reglen. Hans pointe var at man skulle se på denne regel som 
om, at man som gruppe en gang imellem giver noget til fællesskabet, og man så på et andet 
tidspunkt kan få penge tilbage fra fællesskabet hvis man som gruppe har større udgifter på et 
tidspunkt.  
På nuværende tidspunkt kunne jeg ikke se at en gruppe fik tildelt f.eks. 100.000 kr mere end 
sædvanligt i et budget for at holde en større udgift, men hvis det er den retning vi har lyst til 
at gå i ville en generalforsamling være et godt sted at starte med at blive enige om det. 
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13. Vedtægtsændringsforslag: 1. af 
21 

Foreslået af:  
Frederik Kok, Frederik Yde (Støttet af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Rette prodceduren omkring udmeldelse af generalforsamling og medlemsmøder til, således at den er             

ens for alle instanser og når flest muligt medlemmer. 

Motivation: 
Ændringen foreslås så det sikres at flest muligt medlemmer bliver informeret om generalforsamlinger 

og medlemsmøder. 

Nuværende paragraf: 
§12:  Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. 

Stk. 2: 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. 

  

§13: 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. 

  

§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum, 

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.  
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Fremtidig paragraf: 
§12:  Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. 

Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal 

ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og e-mail tilsendt alle 

medlemmer og grupper af Studentersamfundet. 

  

§13: 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 e-mail tilsendt alle 

medlemmer og grupper af Studentersamfundet. 

  

§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum, 

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 e-mail tilsendt alle 

medlemmer og grupper af Studentersamfundet. 
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14. Vedtægtsændringsforslag: 2. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Der tilføjes et stk 3 og 4 til §36 

Motivation: 
Da de omtalte bestyrelsesposter er lønnede, må det forventes at deres opgaver er af så omfattende 

karakter at de er nødvendige at lønne. Derfor findes det nødvendigt at begrænse deres arbejde i 

Studentersamfundet til det, som bestyrelsesmedlemmet er betalt for. 

Endvidere er det motivationen at begrænse interessekonflikter mellem de lønnede bestyrelsesposter 

og andre organer i Studentersamfundet. Ved at et lønnet bestyrelsesmedlem ikke har poster i 

Studentersamfundets grupper vil muligheden for interessekonflikter mindskes. 

Nuværende paragraf: 
§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer 

reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, 

Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og Organisatorisk Næstformand såfremt det ønskes ændret i 

forhold til det gældende niveau. 

Fremtidig paragraf: 
Stk. 3: Besiddes en lønnet bestyrelsespost frafalder retten og muligheden for at holde andre faste 

poster i Studentersamfundet og dets grupper. 

Stk. 4: Besiddes andre poster i Studentersamfundet, ved indtrædelse i en lønnet bestyrelsespost skal 

de andre poster forlades inden for 6 uger, gøres dette ikke frafalder retten til løn. 8 uger før 

udtrædelse af en lønnet bestyrelsespost genvindes retten til indtrædelse i andre poster i 

Studentersamfundet og dets grupper. 
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15. Vedtægtsændringsforslag: 3. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
“Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være tilgængelige på Studentersamfundets 
hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse.” fjernes fra stk 5. 

Nyt stk 4 indskrives, og nuværende stykker indjusteres efter dette. 

Motivation: 
Da årsbudgettet på nuværende tidspunkt først offentliggøres 12 dage før generalforsamlingen, giver 

det ikke mening at indkomne forslag til budgettet skal være indsendt senest 14 dage før. Ved at 

udsende budget 21 dage før generalforsamlingen giver det medlemmerne en uge til at læse og 

udarbejde budgetforslag med indblik i regnskabet. Rokeringen er også gjort for at lette læsningen. 

Nuværende paragraf: 
§12:  Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. 

  

….. 

  

Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende vedtægter og 

ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

  

Stk. 5:  Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på 

Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning, 

Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til 

arbejdsprogram og indkomne forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være 

tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved 

generalforsamlingens begyndelse. 

Fremtidig paragraf: 
§12:  Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned. 
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….. 

Stk. 4: Regnskabet og budgettet skal være tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 

21 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

  

  

Stk. 5: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende vedtægter og 

ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

  

Stk. 6:  Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på 

Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning, 

Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til 

arbejdsprogram og indkomne forslag. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal 

foreligge på print ved generalforsamlingens begyndelse. 
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16. Vedtægtsændringsforslag: 4. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Der tilføjes et nyt stk. 2 til §17 for at sikre at der altid er klargjort hvordan opgaver udstykket af et 

medlemsmøde skal håndteres. Der tilføjes yderligere et punkt til listen over opgaver bestyrelsen skal 

varetage i §19.  

Motivation: 
Da der har været opstået tvivl om hvordan medlemsmødets ønsker skal efterleves vurderes det 

favorabelt at ekspliciterer hvordan opgaverne fordeles og håndteres.  

Nuværende paragraf: 
§17: 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: 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 drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU. 

          ●  Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk 

          organisation. 

          ●  Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder 

og 
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       møder i Studenterforum) 

  

Fremtidig paragraf: 
§17: 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. 

Stk. 2: For at sikre tilbagemeldingspligten, skal medlemsmødet der nedsætter et udvalg eller gruppe, 

på samme møde bestemme hvornår og hvordan der skal tilbagemeldes. Denne tilbagemelding 

varetages af Studentersamfundets Bestyrelse. 

  

§19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse, som 

har til opgave at: 

          ● Efterkomme de ønsker og opgaver der vedtages på Generalforsamlinger og 

Medlemsmøder. 

          ●  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 drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU. 

          ●  Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk 

          organisation. 

          ●  Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder 

og 

          møder i Studenterforum) 
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17. Vedtægtsændringsforslag: 5. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttet af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Rettelse af ordlyden i §9 Stk. 4 og stk. 5. Stk. 4 er ændret således at det kun kræver mindst en af 

posterne på valg der ikke bliver valgt for at en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes. 

I stk. 5 er generalforsamlingen ændret til en generalforsamling for at sikre at det sker ved både 

ordinære og ekstraordinære. 

Motivation: 
Rettelse af ordlyden i §9 Stk. 4 og stk. 5. Stk. 4 er ændret således at det kun kræver mindst en af 

posterne på valg der ikke bliver valgt for at en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes. 

I stk. 5 er generalforsamlingen ændret til en generalforsamling for at sikre at det sker ved både 

ordinære og ekstraordinære. 

Nuværende paragraf: 
§9 

... 

Stk. 4:  Såfremt posterne til Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og Organisatorisk 

Næstformand 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.  

Fremtidig paragraf: 
§9 

... 

Stk. 4: Såfremt mindst en af følgende poster: Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer og 

Organisatorisk Næstformand er på valg, og generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge en eller 

flere af disse, indkalder Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter en generalforsamling 

eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende. 
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18. Vedtægtsændringsforslag: 6. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttet af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
I §20 tilføjes der en specificering om at en del af bestyrelsen er menige medlemmer af denne. 

I stk 5 tilføjes der en ⅔ flertals krav. 

Motivation: 
Ændringerne i denne paragraf gøres for at bringe dem mere in line med hvad der står i paragrafferne 

angående valg til bestyrelsen. Ydermere ønsker vi at tilføje et ⅔ flertal til mistillids afstemninger, da vi 

mener at en sådanne beslutning er vigtig og flertals kravet bør afspejle dette.  

Nuværende paragraf: 
§20:  Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk Ordfører, en 

Kasserer, en Organisatorisk Næstformand, en Studiestartsansvarlig, en Valgansvarlig, en 

Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en Ansvarlig for eksterne 

samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger og en Ansvarlig for 

internationale studerende. 

….. 

Stk. 5: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af 

bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. 

Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet 

trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling. 

Fremtidig paragraf: 
§20:  Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk Ordfører, en 

Kasserer, en Organisatorisk Næstformand, samt følgende menige medlemmer; en 

Studiestartsansvarlig, en Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en 

Eventansvarlig, en Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale 

studieforeninger og en Ansvarlig for internationale studerende. 

….. 

Stk. 5: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af 

bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. Dette skal ske ved minimum ⅔ flertal. 

Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet 
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trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en generalforsamling.  
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19. Vedtægtsændringsforslag: 7. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Tilføjelse af medlemsmøde til stemmeretten i Bestyrelsen. 

Motivation: 
Nuværende §21 gør at alle medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse der er valgt ind på et 

medlemsmøde, ikke har stemmeret til deres egne møder.  

Nuværende paragraf: 
§21:  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. 

Fremtidig paragraf: 
§21:  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 eller medlemsmøde har stemmeret. 
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20. Vedtægtsændringsforslag: 8. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Lette læsningen af §22 og slette direkte fejl. Ydermere laves gammel stk 3 om til ny §23 hvor der 

også slettes direkte fejl. 

Motivation: 
Grundet manglende sammenhæng og utilstrækkelig ordlyd bør en overhaling af §22 foretages. 

Faktuelle fejl og referencer rettes. Der tilføjes også ⅔ flertal til indsupplering af midlertidige 

medlemmer, da dette er den vigtig beslutning hvilket bør afspejles i flertallet. Ydermere tilføjes det 

at menige medlemmer kan indsuppleres på medlemsmøder da dette stemmer overens med de andre 

paragraffer. Oprettelsen af den nye §23 tilføjes da der er tale om en separat type handling der skal 

finde sted ved de menige medlemmer. 

Nuværende paragraf: 
§22: I tilfælde af, at formands-, studenterpolitisk ordfører-, kassererposten eller posten som 

organisatorisk næstformand står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende 

Formand, Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand. 

Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Studenterpolitisk 

Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand vælges. Den fungerende Formand, 

Studenterpolitisk Ordfører, Kasserer eller Organisatorisk Næstformand 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. 

Stk.2: I tilfælde af, at formand, studenterpolitisk ordfører, kasserer eller organisatorisk næstformand 

posten står ubesat, kan disse kun indsuppleres på en generalforsamling. 

Stk.3:  I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse indsuppleres på et 

medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38. 

Fremtidig paragraf: 
§22: I tilfælde af at formandsposten står ubesat, tiltræder den Organisatoriske Næstformand som 
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midlertidig Formand, indtil en formand er valgt ved en generalforsamling. I tilfælde af at 

studenterpolitisk ordfører-, eller kassererposten eller posten som organisatorisk næstformand står 

ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse, ved ⅔ stemmeflertal, et midlertidigt medlem til 

den givne post. Det midlertidige medlem er kun stemmebærende medlem af bestyrelsen, hvis de er 

udpeget blandt bestyrelsen. 

Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at et nyt fungerende medlem til en 

given tom post vælges. 

Stk.2: I tilfælde af, at formands-, studenterpolitisk ordfører-, eller kassererposten eller posten som 

organisatorisk næstformand står ubesat, kan disse kun indsuppleres på en generalforsamling. 

  

§23  I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse vælges på et medlemsmøde. 
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21. Vedtægtsændringsforslag: 9. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Rettelser i §30 tilføj politiske udvalg samt sletning af studerende til fordel for Studenterforum. 

Motivation: 
Den nuværende §30 står uklart, om hvilken afdeling det er at Studenterforum har bemyndigelse til at 

indstille folk til Dette ønskes uddybet og specificeret med dette. 

Ydermere er det uklart hvordan de studerende bliver informeret om de ting der står i §30 hvorfor det 

antages at der reelt menes Studenterforum. 

Nuværende paragraf: 
§30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne 

udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet forventer, at 

mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og 

Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer 

den på Studenterforums vedtaget politik på området. 

Fremtidig paragraf: 
§30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne 

politiske udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet 

forventer, at mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder Studenterforum 

og Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt 

repræsenterer den på Studenterforums vedtaget politik på området. 
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22. Vedtægtsændringsforslag: 10. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttes af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Der tilføjes et stk 2 til §33. 

Motivation: 
Som det er nu, er et ønske om anonymitet noget der skal afgives rimelig “højt lydt” forstået på den 

måde, at det reelt ikke er muligt at anonymisere den der ønsker at lave hemmelig afstemning, 

hvorved ideen med hemmelig afstemning forsvinder. Det foreslås derfor at der oprettes en ny 

vedtægt og derigennem procedure, hvorved bestyrelsen stiller en telefon samt taletidskort til 

rådighed for Ordstyreren således at der kan sendes beskeder til denne telefon og derigennem opnås 

reel anonymitet. 

Nuværende paragraf: 
§33:  Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én 

tilstedeværende 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. 

Fremtidig paragraf: 
§33:  Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én 

tilstedeværende stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, skal afstemningen 

foretages skriftligt og hemmeligt. 

Stk.2: Ønske om anonymitet ved afstemninger, ytres til ordstyreren mundtligt eller via sms på et 

telefonnummer der oplyses på dagen og anskaffes af Studentersamfundets bestyrelse. 

Stk. 3: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er anført i 

vedtægterne. 

Stk. 4: I  tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er 

stemmelighed, bortfalder forslaget. 
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23. Vedtægtsændringsforslag: 11. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttes af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
stk.2 rettes til med tilføjelsen af et “ikke”. 

Motivation: 
Da stk 2 lige nu modsiger de andre stk og ikke giver mening, er denne rettet til, således at meningen 

genvindes. 

Nuværende paragraf: 
§34:..... 

Stk. 2: S å fremt 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. 

Fremtidig paragraf: 
§34:...... 

Stk. 2: S å fremt antallet af opstillede ikke 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. 
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24. Vedtægtsændringsforslag: 12. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Der tilføjes et stk 2 og 3 til §11. 

Motivation: 
De nuværende vedtægter menes ikke at tage højde for GDPR lovgivningen hvorfor de bør ændres til                

at sikre samtykke for de opmødte parter. 

Nuværende paragraf: 
§11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af           

generalforsamlingen kan opklares. 

Fremtidig paragraf: 
§11: …. 

  

stk.2: Der skal i lokalet for generalforsamlingen være ophængt plakater der gør opmærksom på              

følgende: Der optages lyd, og man har som deltager af generalforsamlingen ikke mulighed for at få                

slettet de lydoptagelser der indeholder ens stemme. 

stk. 3: Ved konstitueringen af generalforsamlingen er det den valgte ordstyrers ansvar at gøre              

opmærksom på plakaterne og deres betydning. 

Stk.4: Studentersamfundets bestyrelse har ansvaret for, at lydoptagelserne opbevares forsvarligt og           

kun benyttes til anerkendelsesværdige formål, i henhold til vedtægterne. 
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25. Vedtægtsændringsforslag: 13. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Der tilføjes et nyt stk 5. til §20 for at sørge for at varetagelsen af Studentersamfundets økonomi føres                  

på et upartisk grundlag. Desuden rettes en stavefejl i §20 stk 4. Grupper er ændret til organer for at                   

inkludere grupper, udvalg og Studenterforum mm. 

Motivation: 
Som vedtægterne står lige nu, har medlemmer af bestyrelsen mulighed for at stille op til valg på                 

studentersamfundets lister, hvorved de får incitament til at bemidle flere penge til at føre valg for.                

Dette bør anses som værende uhensigtsmæssigt, da beslutninger angående Studentersamfundets          

økonomi kun bør besluttes på et objektivt grundlag. Ydermere ændres det således at inhabiliteten er               

gældende i alle henseender vedrørende organer under Studentersamfundet. 

Nuværende paragraf: 
§20: …. 

Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer 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. 5: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af              

bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. 

Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet               

trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling. 

Fremtidig paragraf: 
§20: …. 

Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelsesmedlemmer må gerne være kontaktperson for eller          

repræsentere organer, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger               

vedrørende et organ, erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er aktivister i det pågældende organ, for             

inhabile. 
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Stk. 5: Ved opstilling til AAU valg erklæres opstillede medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse             

inhabile i ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger angående Studentersamfundets budget           

omhandlende valget 

...  
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26. Vedtægtsændringsforslag: 14. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttes af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Der tilføjes stykker til §13 og §15 der skal være med til at sikre relevant information når ud til                   

Studentersamfundets medlemmer på alle tider af året. Eksisterende stykker rykkes som konsekvens. 

Motivation: 
For at sikre at Studentersamfundets medlemmer bliver holdt nogenlunde opdateret på hvad der sker              

i organisationen. foreslås det at tilføje et paragraf der gør det mere explicit hvad alle               

generalforsamlinger og medlemsmøder skal indeholde og sætte et minimums krav for hvornår disse             

skal finde sted. 

Nuværende paragraf: 
§13: 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. 

  

§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum,             

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           
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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. 

  

  

Fremtidig paragraf: 
§13: …. 

Stk. 2: Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende            

punkter: 

• Åbning og konstituering 

• Orientering om aktiviteter af Bestyrelsen 

• Orientering om aktiviteter angående Studenterpolitik 

• Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation. 

• Kritiske revisorers orientering 

• Indkomne forslag 

….. 

  

§15: …. 

Stk.2: Der skal afholdes minimum et medlemsmøde hvert halvår, medmindre en generalforsamling            

har fundet sted i det indeværende halvår. 

 

Stk. 3: Dagsordenen til et medlemsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Åbning og konstituering 

• Orientering om aktiviteter af Bestyrelsen 

•  Orientering om aktiviteter angående Studenterpolitik 

• Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation. 

• Kritiske revisorers orientering 

• Indkomne forslag 

  

…. 
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27. Vedtægtsændringsforslag: 15. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Der tilføjes en ny §23 der omhandler inhabiliteten for de kritiske revisorer, således at der opnås et                 

objektiv grundlag for kritisk revision af Studentersamfundet. Paragraf nummeret rykkes alt efter om             

andre forslag går igennem. Selve paragraf nummeret rykkes alt efter hvilke forslag der går igennem 

Motivation: 
På nuværende tidspunkt er der ingen inhabilitets vedtægter der vedrører de kritiske revisorer,             

hvorfor deres revision af dele af Studentersamfundet ikke altid kan anses for at være objektiv. Derfor                

foreslås det at oprette regler for dette, således at den kritiske revision af Studentersamfundet altid               

har minimum en der er objektiv angående en gruppe eller udvalg eller angående økonomien. 

Nuværende paragraf: 
ingen nuværende § 

Fremtidig paragraf: 
§23: En kritisk revisor erklæres inhabil angående revision af organer vedkommende selv er en del af. 

Stk.2: Stiller en kritisk revisor op på Studentersamfundets lister i forbindelse med AAU valg erklæres               

den pågældende kritiske revisor inhabil i ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger angående             

Studentersamfundets budget og regnskab omhandlende valget eller revision af dette. 

stk. 3: De kritiske revisorer må ikke have overlappende områder hvor de er inhabile. Opstår sådanne                

et område skal de kritiske revisorer indbyrdes bestemme hvem der skal trække sig fra et givent                

område. Kan dette ikke lade sig gøre, skal problematikken behandles på næstkommende            

medlemsmøde, eller generalforsamling.   
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28. Vedtægtsændringsforslag: 16. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttes af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Sletning af delen berørende ansatte ved Aalborg universitet i §8 

Motivation: 
Det foreslås at fjerne valgbarheden til kritisk revisor fra dem hvis tilknytning til universitetet kun er                

deres ansættelse. Da det findes bedst, at Studentersamfundet forbliver en organisation for de             

studerende af de studerende.  

Nuværende paragraf: 
§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt          

studerende 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. 

Fremtidig paragraf: 
§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt          

studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af            

Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende og PhD.               

studerende ved Aalborg Universitet valgbare.  
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29. Vedtægtsændringsforslag: 17. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
§44 er blevet forenklet i ordlyd. 

Ændret mening fra budgetteret underskud til primære indtægtskilde. 

Skrevet nyt stk. 2 og 3. 

Motivation: 
Som det er nu, kan derfor nemt opnås budgetter og situationer, hvor aktiviteter i              

Studentersamfundet koster organisationen mange penge unødigt. Dette sker da aktiviteter kan have            

store udgifter kamufleret i urealistiske budgetter. Ved at ændre dette håber vi at opnå en mere                

retvisende paragraf der er med til at skabe synlighed i økonomien. 

Nuværende paragraf: 
§44: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun påbegyndes              

økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en            

generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt mellem regnskabsårets start og den            

ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.         

Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt.  

Fremtidig paragraf: 
§44: Aktiviteter hvis budgets primære indtægtskilde er tilskud fra Studentersamfundet selv, skal            

explicit have budgettet godkendt på en generalforsamling eller et medlemsmøde, før denne må             

påbegyndes. 

Stk.2: Central organisatoriske investeringer der falder inden for en generalforsamlings godkendt           

budgetramme, skal ikke godkendes yderligere. 

Stk.3: Overskrides central organisatoriske omkostningsposter med mere end 15% skal dette, så snart             

det vides, gøres opmærksomt på, til de kritiske revisorer.   
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30. Vedtægtsændringsforslag: 18. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde (Støttes af Studentersamfundets Bestyrelse) 

Forslag: 
Ny §23 tilføjes hvorfor efterfølgende paragraffer indjusteres efter denne. Selve paragraf nummeret            

rykkes alt efter hvilke forslag der går igennem 

 

Motivation: 
Som det er lige nu kan medlemmer af bestyrelsen udtræde uden at medlemmerne af              

Studentersamfundet bliver informeret herom. Dette menes uhensigtsmæssigt, da det er          

medlemmerne af Studentersamfundet der har bestemt hvem der er i bestyrelsen. Derfor findes det              

passende at det meldes ud til medlemmer og grupper hvis et medlem af bestyrelsen udtræder. Dette                

betyder IKKE at den dybere grund til udtrædelsen skal udmeldes da denne kan have personlig               

karakter. 

Nuværende paragraf: 
Ingen nuværende paragraf.  

Fremtidig paragraf: 
§23: I tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, skal dette snarest              

muligt formidles ud til Studentersamfundets medlemmer og grupper via relevante medier og e-mail.  
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31. Vedtægtsændringsforslag: 19. 
af 21 

Foreslået af:  
Frederik Kok og Frederik Yde 

Forslag: 
Det foreslås at tilføje et kapitel til vedtægterne der omhandler de kritiske revisorer og deres opgaver.                

yderligere foreslås det også at ændre hvad deres opgaver er og hvilke kompetencer de har. 

Motivation: 
Som det er lige nu fremgår der ingen steder hvad opgaverne for de kritiske revisorer indebærer. Vi                 

kommer derfor med et bud på hvad de opgaver bør være samt en udvidelse af de kritiske revisorers                  

kompetencer og opgaver. vi mener at dette skal være med til at sikre et større fokus på strategien                  

end der traditionelt set har været. Vi håber via dette at være med til at sikre, at                 

Studentersamfundets strategi ikke bliver en skuffe strategi. 

Vi mener yderligere at antallet bør øges for at afspejle de nye kompetencer og opgaver der pålægges                 

de kritiske revisorer. 

Nuværende paragraf: 
§12: …… 

Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Åbning og konstituering 

• Bestyrelsens årsberetning 

• Studenterpolitisk ordførers årsberetning 

• Studentersamfundets årsregnskab 

• Kritiske revisorers årsberetning 

• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år 

• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 

• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 

• Indkomne forslag 

• Valg af Formand for Studentersamfundet 

• Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet 

• Valg til Kasserer for Studentersamfundet 

• Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet 

• Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 

• Valg af to kritiske revisorer 
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§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer             

reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 

  

§: Ingen nuværende 

Fremtidig paragraf: 
§12: …… 

Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Åbning og konstituering 

• Bestyrelsens årsberetning 

• Studenterpolitisk ordførers årsberetning 

• Studentersamfundets årsregnskab 

• Kritiske revisorers årsberetning 

• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år 

• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 

• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 

• Indkomne forslag 

• Valg af Formand for Studentersamfundet 

• Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet 

• Valg til Kasserer for Studentersamfundet 

• Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet 

• Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 

• Valg af kritiske revisorer 

  

§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de kritiske revisorer reviderede             

regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år. 

  

Kapitel 13. Kritiske revisorer. 

  

§47: De kritiske revisorer repræsenterer og håndhæver de budgetter, interesser og mål der er              

vedtaget på en generalforsamling og/eller medlemsmøde. 

Stk.2: De kritiske revisorer består af tre medlemmer. 

  

§48: De kritiske revisorer har kompetencer til at indkalde til medlemsmøde og ekstraordinær             

generalforsamling, såfremt det er enstemmigt besluttet blandt de kritiske revisorer, og bunder i en              

økonomisk eller strategisk begrundet problemstilling. 

  

§49: De kritiske revisorers første opgave er, at sikre budgetmæssig ansvarlighed i            

centralorganisationen. Dette gøres ved, 
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● Løbende at holde sig orienteret om økonomien 

● Gennemse kvartalsopgørelser 

● Dialog med Studentersamfundets bestyrelse og sekretariatet 

Stk.2: De kritiske revisorers anden opgave, er at sikre centralorganisationens fokus på strategien,             

gennem dialog med Studentersamfundets bestyrelse og løbende opfølgning på de          

generalforsamlings bestemte målsætninger. 

  

§50: De Kritiske revisorer har ikke beslutningsevne i Studentersamfundets bestyrelse eller nogen af             

Studentersamfundets andre organer. Deres kompetencer er udelukkende at sikre opmærksomhed          

på problemstillinger angående økonomi og strategi, samt oplyse generalforsamlingen og          

medlemsmødet om deres observationer og tilkendegive deres holdning til disse. 

  

§51[1]: Studentersamfundets bestyrelse kan med ⅔ flertal erklærer mistillid til en eller flere af de               

kritiske revisorer. Efter et mistillidsvotum, standses de pågældende kritiske revisorers opgaver og der             

skal snarest muligt indkaldes til en generalforsamling, hvor det endeligt afgøres om de kan forblive               

på deres post. 

Stk.2: Forlader en af de kritiske revisorer deres post, skal der snarest muligt indkaldes til en                

generalforsamling hvor en ny kan vælges. 

stk.3: Afsættes en af de kritiske revisorer deres post, skal den afsættende generalforsamling             

konstituerer nye der kan agere kritiske revisorer indtil et valg kan afholdes eller en ordinær               

generalforsamling finder sted. Det er op til den afsættende generalforsamling at afgøre hvilken             

mulighed der er optimal for organisationen. 

  

§52: Valg til kritiske revisorer foregår i henhold til §32-34 

 
 

[1] Da de kritiske revisorer skal stille sig kritisk over for centralorganisationen, kan der opstå               

situationer hvor Studentersamfundets bestyrelse ønsker dem ubegrundet afsat, hvorfor det bør være            

en generalforsamling der gør det. 
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32. Vedtægtsændringsforslag: 20. 
af 21 

Foreslået af:  
Studentersamfundets bestyrelse 

Forslag:  
Vi indskriver et nyt kapitel i vedtægterne før §46 som hedder “Opløsning af foreningen” da               
§46 ikke passer under overskriften “Vedtægtsændringer”. 

Motivation:  
Se ovenfor. 

Nuværende paragraffer:  

Kap. 12 - Vedtægtsændringer 

§45: 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. 
Stk.2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 
 
§46: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende          
stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med         
mindst tre måneders mellemrum. 
Stk.2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i          
overensstemmelse med organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige         
formål på Aalborg UniversitetBeslutningen om den konkrete anvendelse af formuen          
træffes af den opløsende generalforsamling. 

Fremtidige paragraffer:  

Kap. 12 - Vedtægtsændringer 

 
§45: 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. 
Stk.2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 
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Kap. 13 - Opløsning af foreningen 

 
§46: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende          
stemmeberettigedes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med         
mindst tre måneders mellemrum. 
Stk.2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse           

med organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige formål på Aalborg           

UniversitetBeslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende           

generalforsamling.   
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33. Vedtægtsændringsforslag: 21. 
af 21 

Foreslået af:  
Studentersamfundets bestyrelse 

Forslag:  
Vi ændrer §8 således at alle studerende ved AAU er valgbare, og har stemmeret til, valg til                 
bestyrelsen på generalforsamlingen.  
 

Motivation:  
Den studenterpolitiske ordfører og formanden har beføjelse til at “udtale sig på vegne af alle               
studerende på AAU”. I det bedste tilfælde er det som de to skal udtale sig om noget, som                  
der er blevet taget en holdning til på Studenterforum. Det er dog ikke altid tilfældet, og i                 
visse situationer må de selv tænke sig frem til hvad de studerendes holdning til et emne er.                 
Hvis den studenterpolitiske ordfører og formanden var valgt af alle studerende på AAU             
kunne man forsvare det med tanken om at de begge har fået tillid fra alle studerende på                 
AAU. Det er dog lige nu tilfældet at den studenterpolitiske ordfører og formand kun er valgt                
at studentersamfundets medlemmer, hvilket vi derfor ønsker at lave om på. Som en naturlig              
udstrækning tænker vi at det giver mening at alle studerende har mulighed for at stille op og                 
stemme til alle poster. 
 

Nuværende paragraf:  
 

- Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere 
medlemmer, samt studerende 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.  

Fremtidig paragraf:  
- Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere 

medlemmer, samt studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og 
taleret. Alle studerende ved Aalborg universitet er valgbare, og har 
stemmeret, til valg til bestyrelsen. Kun medlemmer af 
Studentersamfundet har stemmeret til øvrige afstemninger og er 
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valgbare til andre poster. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD. 
studerende og ansatte ved Aalborg Universitet valgbare.  

 
 

34. Kandidatur - Formand 
Kære medlem af Studentersamfundet, hermed følger mit kandidatur til posten som formand 
for bestyrelsen.  
 
Mit navn er Michael Falk Vedel, bedre kendt som Vedel og jeg 
studererer sundhedsteknologi på 8. semester. Jeg er en 
meget arbejdsom person, som har det bedre med at have 
noget at give mig til end at slappe af i de vågne timer af 
døgnet. Da jeg ved at det kræver rigtig meget tid at sidde med 
på øverste niveau i organisationen, har jeg i år fravalgt at 
sidde med andre steder end de to udvalgsposter jeg besidder 
gennem Studenterforum, samt mit involvement i UniFitness, 
som tilsammen er omkring 15 møder om året.  
 
Igennem de sidste 3½ år som frivillig i studentersamfundet, 
har jeg prøvet kræfter med flere forskellige aspekter af vores 
forening, først som bartender i BasisBaren og derefter som indkøber i Bajers bar. Da jeg så 
kom med i foreningens hovedbestyrelse i maj ‘17 som international ansvarlig blev mine 
horisonter naturligt udvidet til også at inkludere studenterpolitik, først primært hvad 
omhandlede mit eget arbejdsområde men senere hen også som studenterrepræsentant i 
ingeniøruddannelsernes samråd. Sammenlagt har jeg sat med i hovedbestyrelsen i snart 2 
år, hvorfor jeg har et indgående kendskab til organisationens opbygning og virke. Jeg mener 
derfor også at det næste naturlige skridt for mig er at iføre mig formandsskjorten og smøre 
ærmerne op. 
 
Det forgange år har jeg sat som organisatorisk næstformand, hvor jeg blandt andet har haft 
ansvaret for frivillig rekruttering og fastholdelse, samt det strategiske arbejde for at fremme 
dette. Et arbejde der i slutningen af mit nuværende bestyrelsesår vil kulminere i et oplæg om 
hvordan vi fremmer frivilligheden i vores lokale foreninger, ved brug af fællesskabsfølelsen 
og netværksteorier.  
 
Netop det med fællesskabsfølelsen er noget af det der driver mig helt vildt og som jeg elsker 
virkelig højt i vores forening, en forening hvor der netop er plads til alle og alle kan føle sig 
hjemme. Vi har dog set i de forgange år at denne følelse desværre kan halte en smule i 
nogle afkroge af foreningen, hvorfor det var et af de helt store fokusområder i den strategi 
som vi forhåbentlig vedtager på denne generalforsamling.  
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Ved spørgsmål til mit kandidatur kan jeg træffes på mail; michael.vedel@s-et.aau.dk og jeg 
tager da også hellere end gerne en kop kaffe eller te med dig. 
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