Ekstraordinær Generalforsamling
02.10.20 referat
Åbning og konstituering.
Simon Mæng Tjørnehøj er Dirigent
Johannes Kruse Hellmers og Linea Winkler Ulrich er referenter.(Linea overtog ved indkomne
forslag)
Stemmetællere er: Thorleif Stokholm, Anton Cole. ‘
Dagsorden er godkendt.

Formandens beretning.
V. Foreningens formand.

Studenterpolitisk aktivitetsberetning.
V. Foreningens Ordfører

Orientering om Studentersamfundets økonomiske
situation.
V. Foreningens Kasserer

Orientering ved Kritiske Revisorer.
Valg af kandidat til universitetsbestyrelsen.
Linea Winkler er eneste opstillede. Det er derfor blot et tillidsvalg.
Der er stemt tillid.

Diskussion af hvordan suppleant kan vælges.
Det foreslås at studenterforum gives beføjelse til at godkende suppleanter til
universitetsbestyrelsen på Studentersamfundets liste under Linea, samt rangorden ved
Studenterforum i oktober eller November 2020. Det er vedtaget.

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Jacob og Emilie er stillet op. Der er tre pladser i bestyrelsen. Derfor foretages der et tillidsvalg.
Der var tillid til begge kandidater.

Indkomne forslag:
Forslag 1: Tilføjelse af et nyt stk 7 til §5 i Unifitness vedtægter.
“Stk 7. Bestyrelsen kan udpege 1-2 bruger af centret til at deltage i bestyrelsesmøderne. De
udpegede deltager med observatørstatus. Bestyrelsen tager stilling til, om de udpegede skal
være ansatte eller studerende. Den daglige leder står for at indstille udpegede kandidater for
bestyrelsen.
Det indstilles at ovennævnte tilføjelse godkendes af Studentersamfundets generalforsamling.
Indstillingen er godkendt.
Forslag 2: Der afholdes personvalg til Unifitness bestyrelse på førstkommende ekstraordinære
generalforsamling for Studentersamfundet (uge 40). Det drejer sig om én
studenterrepræsentant, samt én studenter-suppleant.
Det indstilles at valget skal træffes nu på GF
Indstillingen er godkendt.
Personvalg til studenterrepræsentant i Unifitness:
Niels Frederik Helbo Bjergmark er eneste opstillede
Der er stemt tillid.
Personvalg til studentersuppleant i Unifitness:
Ingen opstillede.
Forslag 3: Det indstilles at §13 ændres

Fra:
§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.
Til:

§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 4 uger efter begæringen
Der indstilles at ændringen i vedtægterne vedtages
Vedtægtsændringen er godkendt.

