Vedtægter for foreningen Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere (SSF)
VEDTÆGTER
§ 1 Navn
Foreningens navn er Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere (SSF)
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet
(SDU).
Foreningens adresse er
Sundhedsvidenskabelige StudenterForskere,
SDU
Winsløwsparken 19
5000 Odense C
§ 3 Formål
Foreningens formål er at fremme den sundhedsvidenskabelige studenterforskning på
SDU
§ 4 Medlemmer
Stk. 1 Optagelse
Alle med interesse for sundhedsvidenskabelig forskning og interesse for at støtte den
sundhedsvidenskabelige studenterforskning på Syddansk Universitet kan optages som
medlemmer.
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens
formål og idegrundlag, er medlem af foreningen.
Stk. 2 Kontingentet
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker perioden 1. februar til 31. januar uafhængigt af indbetalingsdato og opkræves i januar måned.
Stk. 3 Udmeldelse
Udmeldelse finder sted ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.
Hvis der i to på hinanden følgende år ikke er indbetalt kontingent, udmeldes et medlem automatisk.
Stk. 4 Eksklusion
Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der handler i modstrid med
foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger. Beslutningen kræver fuld
enighed fra bestyrelsen. Såfremt medlemmet er medlem af bestyrelsen gælder dette
ikke. I det tilfælde kræver beslutning fuld enighed fra den resterende del af
bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes på næstkommende generalforsamling.
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§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1 Valg
Bestyrelsen består af 3 til 11 medlemmer og vælges for et år ad gangen på
foreningens ordinære generalforsamling.
Herudover vælges 1-3 suppleanter.
Kun foreningens medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, tiltræder en suppleant i dennes sted.
Bestyrelsen konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde og udpeger:


Formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens generelle aktiviteter



Næstformand, der assisterer formanden og tiltræder ved formandens fravær.



Kasserer, der varetager foreningens økonomi



Sekretær, der har ansvar for referat af møder

Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end en post. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person.
Stk. 2 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt.
Indkaldelse finder sted skriftligt ved bestyrelsesformanden med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.
Stk. 3 Foreningsudvalg
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i
mindre sager. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende
bestyrelsesmøde til godkendelse.

2

Vedtægter for foreningen Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere (SSF)

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 15. februar til 15. april.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved
skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer.
Stk. 3 Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
Stk. 4 Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
 Valg af dirigent
 Godkendelse af dagsorden
 Formandens beretning
 Beretning fra nedsatte udvalg
 Forelæggelse af regnskab
 Fastlæggelse af næste års kontingent
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af bestyrelse
 Valg af suppleanter
 Valg af revisorer
 Eventuelt

Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne syv dage inden samme.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som
er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og
tiltræder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.
Hvert medlem har en stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en
af de tilstedeværende ønsker det.
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Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet
medlem, og således at hvert fremmødte medlem kun kan medbringe en fuldmagt.
Stk. 5 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning
blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 6 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer fremsætter krav herom
med angivelse af grund. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med
tre ugers varsel ved skriftlig henvendelse til de enkelte medlemmer.
§ 7 Regnskab
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger foreningsåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer,
hvoraf mindst en skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens
regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Kasseren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan
form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.
§ 8 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved formanden og et bestyrelsesmedlem.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på en generalforsamling med tre fjerdedeles majoritet blandt samtlige medlemmer.
Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger:
Foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Fordelingen besluttes på den opløsende generalforsamling.
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