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Vedtægter for ST-rådet 

§1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er ST-rådet og har hjemsted på Aalborg universitets uddannelse 

”Sundhedsteknologi/Biomedical Engineering  and Informatics”, som er tilknyttet AAU’s ”School  of Medicine 

and Health”. 

§2: Formål

§2 Stk. 1
ST-rådet har til formål at fremme kommunikationen på tværs af årgangene på ST, således at der opnås en 

vidensdeling til gavn for alle ST-studerende. Herunder skabes altså et fælles repræsentativt forum til 
diskussion af alle relevante  ideer og problemer på uddannelsen. 

§2 Stk. 2
At repræsentere  ST-studerende internt på studiet, men også eksternt overfor ledelsen på AAU  og 

offentligheden. 

§2 Stk. 3
Det ønskes at fremme et positivt studiemiljø med mulighed for interaktion på tværs af årgange. 

§2 Stk. 4
ST-rådet er en frivillig studenterpolitisk forening og er en del af Studentersamfundet ved Aalborg 

universitet, hvorfor den er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer. 

§3: Medlemskab

§3 Stk. 1
Medlemskab af ST-rådet forudsætter at man er indskrevet på Sundhedsteknologi ved Aalborg universitet. 

§3 Stk. 2
Rådet består af op til 3 repræsentanter pr. Semester, dvs. et maksimal antal på 15 studerende. Udover 

dette kan der stilles i alt 5 suppleanter, svarende til én pr. repræsenteret semester. Suppleanter deltager 

kun,  såfremt der er fravær fra en primær repræsentant. Repræsentanter og suppleanter vælges på 

generalforsamling jævnfør §7 Stk. 8 og 9. 

§3 Stk. 3
Det bestræbes at have minimum 2 repræsentanter pr. semester og såfremt dette ikke  lykkedes ved 

generalforsamling eller ved frafald senere i perioden, kan der ekstraordinært rekrutteres repræsentanter. 

§3 Stk. 4
Repræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 1 år. 



§3 Stk. 5 

Repræsentanter underlægger sig beslutninger eller afgørelser foretaget af ST-rådet, selv når disse 

modstrider ens egne overbevisninger. 

§3 Stk. 6 

Alle 1. semester studerende tilbydes adgang til alle møder indtil generalforsamling i forårssemesteret. 1. 

semester har op til 3 stemmer, som de skal uddelegere til 3 tilstedeværende. Disse anses, som værende 

midlertidige repræsentanter, indtil officielle kan vælges på generalforsamling i foråret.  

§3 Stk. 7 

Hvis en repræsentant eller suppleant anses for utroværdige kan dette medlem eksluderes ved et 

mistillidsvotum. Dette kan kun gøres ved 2/3 flertal på en generalforsamling. 

§4: Bestyrelse 

§4 Stk. 1 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af ST-rådet og sørger derfor for relevante dagsordener og 

mødeindkaldelse. 

§4 Stk. 2  

Bestyrelsen består af: Formand, næstformand og kasserer. Disse vælges alle på generalforsamling jævnfør 

§7 Stk. 8 og er gældende for en 1 års periode. Det ses som en fordel at have flere årgange repræsenteret i 
bestyrelsen. 

§4 Stk. 3 

Suppleanter kan ikke stille op som bestyrelsesmedlem.  

§4 Stk. 4 

Bestyrelsen håndterer den primære kontakt til AAU’s ledelse, men større beslutninger skal være godkendt 

af hele ST-rådet. 

§4 Stk. 5 

Skulle et bestyrelsesmedlem ønske at fratræde, kan denne falde tilbage til en almindelig repræsentant post 

og erstattes med et andet medlem i ST-rådet uden indkaldelse til generalforsamling. Kan der ikke findes et 

nyt medlem til bestyrelsen, blandt ST-rådets repræsentanter, skal der indkaldes til generalforsamling. 

§4 Stk. 6 

Bestyrelsen kan varetage ekstreme hastesager på Facebook indbyrdes. 

§5: Møder 

§5 Stk. 1 

Der afholdes 3 møder pr. semester og der udarbejdes en mødekalender i starten af hvert semester. 

§5 Stk. 2  

Dagsorden skal være tilgængelig for repræsentanter 5 hverdage før mødet. Evt. Rettelse eller tilføjelser til 



dagsordenen skal senest sendes til bestyrelsen 2 dage før mødedato. Dagsordener skal som minimum 

indeholde: Formalia, Meddelelser og evt. Skabeloner er tilgængelige i Google Drive. 

§5 Stk. 3 

Alle repræsentanter i ST-rådet har møde, tale og stemmeret til alle møder. 

§5 Stk. 4 

Møder er som udgangspunkt lukkede og dermed kun for repræsentanter og aktiverede suppleanter, men 

der er mulighed for at invitere relevante interessenter. Dette kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller 

direkte invitation fra bestyrelsen. Inviterede grupper har taleret, men ikke stemmeret.  

§5 Stk. 5 

Der afholdes et åbent møde pr. semester. I efterårssemesteret vil dette typisk være 2. møde omkring 

medio oktober. I forårssemesteret er dette generalforsamlingen. 

§5 Stk. 6 

Dagsordener til åbne møder skal foreligge 5 dage før afholdelse, men en påmindelse sendes 10 dage før 

datoen til den resterende del af ST.  

§5 Stk. 7 

Møder starter med valg af ordstyrer og referent, samt opgørelse af tilstedeværende, godkendelse af referat 

fra sidste møde og nuværende dagsorden. 

§5 Stk. 8 

Ekstraordinære møder kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt der er behov. Ekstraordinære møder skal 

omhandle hastesager eller lign. Ved ekstraordinære møder er Rådet beslutningsdygtige ved mere end 50% 

af deltagerne stemmer for et forslag. Alle beslutninger taget på ekstraordinære møder skal senere vendes 

til et ordinært møde. 

§6: Afstemning 

§6 Stk. 1 

For at et emne kan komme til afstemning skal det være på dagsordenen 2 dage inden mødedato. 

Afstemning foregår demokratisk, således alle deltagere har én stemme. 

§6 Stk. 2 

Vedtagelse af et ordinært punkt kræver at mere end 50% af fremmødte deltagere med stemmeret 

stemmer for punktet. Blanke stemmer tæller stadig med i det totale stemmetal. 

§6 Stk. 3 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal. 

§6 Stk. 4  

Afstemninger er åbne dvs. håndsoprækning, medmindre andet ønskes. Ordstyrer anspørger om dette inden 

afstemning. Ønskes lukket afstemning imødekommes dette.  



Dog er valg af repræsentanter og valg af suppleanter på generalforsamling lukket såfremt der er mere end 

3 kandidater til repræsentantskabet jævnfør §7 Stk. 9 og 10. 

§6 Stk. 5 

Er der stemmelighed gentages afstemning og såfremt der ikke opnås enighed efter anden omgang tilgår 

beslutningen bestyrelsen, her er formandens stemme udslagsgivende. Kan en afstemning ændres ved at 

samle flere oplysninger og tidsrammen tillader dette, skal det forsøges inden afstemning af bestyrelsen. 

§6 Stk. 6 

Hvis der er flere end to valgmuligheder, frafalder valgmuligheden med mindst stemmer og afstemningen 

gentages indtil et valg er foretaget. Stemmelighed klares jævnfør §6 Stk. 4. 

 

§7: Generalforsamling  
§7 Stk. 1 

Generalforsamlingen er ST-rådets højeste myndighed. 

§7 Stk. 2 

Generalforsamlingen er åben for alle studerende på Sundhedsteknologi for at give alle muligheden for 

indsigt. Alle tilstede har tale og stemmeret.  

§7 Stk. 3 

Generalforsamling afholdes én gang årligt og dette foregår i begyndelsen af forårssemesteret. Indkaldelse 

til generalforsamling skal foreligge alle ST-studerende 20 dage inden afholdelse. 

§7 Stk. 4 

Ændringsforslag til dagsordenen skal foreligge bestyrelsen senest 7 dage inden afholdelse.  

§7 Stk. 5 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved hastesager og skal foreligge 10 dage 

inden afholdelse og evt. Ændringer til dagsorden skal være bestyrelsen i hænderne 5 dage før afholdelse. 

§7 Stk. 6 

Generalforsamlingen har til formål at nedsætte repræsentanter og bestyrelse for det kommende år, samt 

diskutere og evaluere det foregående år. Ydermere diskuteres fokuspunkter for det nye år og indstilling af 

nye arrangementer eller lign. ideer. 

§7 Stk. 7 

Dagsordenen for en generalforsamling skal som minimum indeholde: Valg af dirigent og referent, 

årsberetning fra bestyrelsen, vedtægtsændringer, gennemgang af regnskab og godkendelse af dette, næste 

års fokuspunkter, valg af repræsentanter og evt. 

§7 Stk. 8 

Kandidater til repræsentantskab og bestyrelsesposter tilkendegiver deres kandidatur under de respektive 

punkter på generalforsamlingens dagsorden. 



§7 Stk. 9 

Såfremt der er flere end 3 kandidater til en repræsentant post har hver person mulighed for at holde en 

kamptale på maks 2 min. Herefter stemmes der skriftligt på repræsentant kandidater og de tre med flest 

stemmer bliver indvalgt som repræsentanter. Ved stemmelighed ses det om det er muligt at sortere nogle 

fra, altså klare vindere eller tabere, hvorefter valget gentages med de resterende repræsentant kandidater. 

Optælling foretages  tilstedeværende, som ikke er opstillet til repræsentantskabet for den pågældende 

årgang.  

§7 Stk. 10 

Suppleantvalg håndteres jævnfør §7 Stk. 8, blot med én suppleant plads frem for 3 repræsentant poster. 

 
§8: Økonomi 
§8 Stk. 1 

Regnskabsåret følger studentersamfundets regnskabsår, hvilket er start januar til slut december. 

§8 Stk. 2 

Budgettet gennemgås på generalforsamlingen af kassereren. Dette indebærer både foregående år og 

kommende år. Primært ment som orientering til alle interesserede. 

§8 Stk. 3 

Kassereren er ansvarlig for opdatering af regnskab og budget. 

§8 Stk. 4 

Kassereren står for indlevering af kvitteringer og fakturaer til Studentersamfundets sekretariat. Ydermere 

er det derfor kasserens ansvar at foreligge eventuelle uoverensstemmelser for ST-rådet så det kan afgøres, 

hvorvidt disse skal tages videre til Studentersamfundets sekretariat. 

§8 Stk. 5 

Al brug af midler skal godkendes af formanden eller 2/3 af repræsentantskabet. Hvis der er budgetteret 

eller på anden vis tildelt midler til et udvalg anses dette for godkendelse. 

 
§9: Udvalg 

§9 Stk. 1 

Bestyrelsen kan indstille til at der nedsættes udvalg til diverse formål og at der udnævnes en 

koordineringsansvarlig for disse udvalg, således at ST-rådet har minimum en repræsentant i alle udvalg, 

som varetager ST-rådets interesser. Udnævnes der ikke en koordineringsansvarlig overtager bestyrelsen 

dennes ansvar for at varetage ST-rådets interesser. 

§9 Stk. 2 

Den koordineringsansvarlige udnævnt af bestyrelsen jævnfør §9 Stk. 1 skal ajourføre ST-rådet løbende og i 
samarbejde med kasséren holde styr på økonomien. Ydermere skal den koordineringsansvarlige varetage 

de ikke repræsenterede årgangs interesser, såfremt det er muligt. Desuden har den koordineringsansvarlige 



til ansvar, hvis vedkommende ikke selv har lyst, at finde en tovholder, som står for at organisere udvalget 

mhb. på mødeindkaldelse m.m. 

§9 Stk. 3 

Så vidt muligt ønskes en repræsentant fra hver årgang i udvalg af omfang. 

§9 Stk. 4 

Udvalg er som udgangspunkt autonome og skal ikke bruge godkendelse fra ST-rådet til diverse beslutninger 

udover økonomi i samarbejde med kasséren. Dog står ST-rådets bestyrelse til rådighed, hvis der er behov 

for hjælp med andet end økonomien. 

§10: Opløsning/Udmelding 

§10 Stk. 1 

Hvis 2/3 af repræsentanter i ST-rådet er enige om at ST-rådet skal opløses indkaldes der til ekstraordinær 

generalforsamling. Såfremt 2/3 af fremmødte på generalforsamling stemmer for opløsningen betragtes 

ST-rådet som lukket. 

§10 Stk. 2 

Indestående midler overgår til Studentersamfundet ved opløsning af ST-rådet. 

§10 Stk. 3 

Udmeldelse af Studentersamfundet kræver 2/3 flertal på en generalforsamling. Er dette aktuelt returneres 

eventuelle indestående midler til Studentersamfundet. Ligeledes skal vedtægterne omskrives ved 

udmeldelse af Studentersamfundet. 

 

 


