Vedtægter for IMADAs Fagråd
Senest opdateret marts 2018

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er IMADAs Fagråd. Foreningen har hjemme på Institut for
Matematik og Datalogi (IMADA), Syddansk Universitet, Odense.

§2

Formål:

Foreningen afholder arrangementer og repræsenterer de studerende på IMADA
i politiske anliggender med følgende formål:
• Løbende forbedre studiemiljøet og faciliteterne på IMADA.
• Styrke sammenholdet blandt de studerende på IMADA på tværs af studier
og årgange.
• Være bindeled mellem de studerende på IMADA og relevante foreninger,
udvalg og instanser på SDU.

§3

Medlemmer

Alle studerende ved IMADA, Syddansk Universitet, Odense er medlemmer. Det
være sig alle, der er tilknyttet et studium, der helt eller delvist varetages af
IMADA. Alle medlemmer har én stemme i afstemningssammenhæng. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.

§4

Ordinær generalforsamling:

4.1
Generalforsamlingen er fagrådets øverste myndighed. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig, når der er indkaldt med lovlig varsel, dvs. 3 uger for den
ordinære generalforsamling, og endelig dagsorden samt regnskab er offentliggjort senest 3 dage før afholdelsen. Generalforsamlingens indkaldelse og dagsorden skal opslås offentligt på IMADA. Endvidere skal det annonceres gennem
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de samme kommunikationsveje, som den sædvanlige fagrådsinformation bliver
formidlet.

4.2
Punkter, der ønskes medtaget på dagsordenen samt forslag til vedtægtsændringer m.m., skal indgives skriftligt til fagrådsformanden/bestyrelsen senest
8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

4.3
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i marts måned. Alle afgørelser
foretages ved simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 fremmødte medlemmer ytrer ønske om skriftlig afstemning. I
tilfælde af skriftlig afstemning, vælges der en uvildig stemmetæller blandt de
tilstedeværende.
Ved kampvalg til bestyrelsen foregår valget ved skriftlig afstemning, hvor hvert
tilstedeværende medlem kan stemme på 5 af de opstillede kandidater. Hvis der
ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse ved første afstemning, foretages der en ny
afstemning blandt de resterlige kandidater, hvor hvert tilstedeværende medlem
har 1 stemme.

4.4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Fagrådsformandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fremlæggelse af foreløbigt
budget.
5. Behandling af indkomne forslag jf. §4.2.
6. Valg af bestyrelsen jf. §6.1.
a Valg af fagrådsformand.
b Valg af kasserer.
c Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 interne revisorer jf. §8.2.
8. Eventuelt.
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§5

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis minimum 10 medlemmer, eller
minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, skriftligt anmoder fagrådsformanden/bestyrelsen
derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger derefter.
Dagsorden fastsættes af indkaldende myndighed.
Indkaldelse og dagsorden opslås som ved ordinær generalforsamling.

§6

Bestyrelsen

6.1
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af fagrådets arbejde. Alle medlemmer
af foreningen kan stille op til bestyrelsen. Medlemmer kan opstille in absentia
ved at rette henvendelse til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med, ud over den valgte formand, en kasserer
og 6 øvrige medlemmer. Bestyrelsen er valgt for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.

6.2
Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af bestyrelsesperioden, kan bestyrelsen vælge at fortsætte med kun 7 personer indtil næste generalforsamling. Hvis to bestyrelsesmedlemmer, fagrådsformanden eller kassereren
træder ud af bestyrelsen, skal der imidlertid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. §5, så de manglende pladser kan besættes af nye medlemmer.

6.3
Formanden og kassereren tegner foreningen på bestyrelsens vegne i anliggender,
hvor andet ikke er angivet i vedtægterne.

§7

Fagrådsmøder

7.1
Der skal jævnligt afholdes fagrådsmøder, hvor fagrådets studenterrepræsentanter fortæller om nyt fra deres udvalg, og der gøres status på fagrådets nyligt
afholdte og kommende arrangementer. Møderne skal finde sted mindst en gang
hver anden måned.
Der skal dog ikke holdes møde i perioderne 15/5 - 1/9 og 15/12 - 1/2.
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7.2
Fagrådsformanden indkalder til fagrådsmøder. Indkaldelsen skal ske med mindst
1 uges varsel via fagrådets platforme.

7.3
Fagrådsformanden skal på opfordring indkalde til fagrådsmøde således, at dette
kan holdes senest 14 dage efter opfordringen.

7.4
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Beslutninger tages ved simpelt
stemmeflertal.
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§8

Regnskab

8.1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.2
Alle medlemmer af foreningen kan stille op som revisor, såfremt de ikke er valgt
til bestyrelsen for samme periode. Medlemmer kan opstille in absentia ved at
rette henvendelse til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. De
valgte revisorer udøver revision og kontrollerer regnskabsførelsen inden regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

8.3
Foreningen må ikke stifte gæld.

8.4
Fagrådsformanden og kasserer er hver især tegningsberettiget for beløb op til
1000,- kr. Større beløb skal godkendes på et fagrådsmøde. Udlæg kan finde sted
uden at være blevet diskuteret på et fagrådsmøde, men kan først refunderes,
når udgiften er blevet godkendt.

§9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne, før disse kan træde i kraft.

§10

Foreningens ophør

10.1
Opløsning af fagrådet kan kun ske, når det er vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer på en ekstraordinær generalforsamling med nedlæggelse som eneste
punkt på dagsordenen.

10.2
I tilfælde af opløsning af fagrådet, opbevares fagrådets eventuelle midler på
IMADA, Syddansk Universitet, Odense, som deponerer disse med henblik på
senere oprettelse af lignende fagråd.
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