
Vedtægter for  

Alumneforeningen for kandidater i Statskundskab  

på Syddansk Universitet 

(fork.: AKS SDU) 

  

Navn og hjemsted  

§ 1. Foreningens navn er »Alumneforeningen for kandidater i Statskundskab på Syddansk Universitet« og 

forkortes »AKS SDU«. 

Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 

Odense M.  

 

Formål  

§ 2. Foreningens formål er at bidrage til at styrke mulighederne for strategisk interaktion mellem det 

omgivende arbejdsmarked og Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Samtidig er det 

foreningens formål at give alumner adgang til relevant forskningsbaseret viden samt mulighed for deltagelse 

i et fagligt forum med ligesindede.  

Det skal konkret medvirke til at: 

a. Styrke samspillet mellem dimittender og nuværende studerende og undervisere på Institut for 

Statskundskab  

b. Styrke studerende og dimittenders muligheder for at etablere sig på arbejdsmarkedet gennem 

netværk og vidensudveksling  

c. Styrke instituttets strategiske fokus på at skabe relevans for det omgivende samfund 

 

Medlemskab  

§ 3. Alle dimittender fra kandidatuddannelsen i Statskundskab ved Syddansk Universitet kan blive medlem af 

foreningen.  

Stk. 2. Medlemskab af foreningen er gratis. 

Stk. 3. Indmelding og udmelding sker på SDU Alumnet.  

Stk. 4. Ekskludering af medlemmer kan kun ske efter bestyrelsens enstemmige beslutning herom.  

 

Generalforsamling  

§ 4. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed.  

§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes på foreningens hjemsted og i løbet af fjerde kvartal.  

Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst fjorten dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt 

ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendelse af mail til 

foreningens medlemmer.    



Stk. 3. Dagsordenen og eventuelt årsregnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst fjorten 

dage før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.  

Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til 

bestyrelsens formand mindst syv dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet, skal en ny 

dagsorden bekendtgøres ved opslag så hurtigt som muligt.  

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 

indkaldes, når mindst 20 pct. af foreningens medlemmer anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling skal ske senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.  

§ 6. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er enhver, der før generalforsamlingen er blevet medlem af 

foreningen. Et medlem af foreningen kan dog også indgive sin stemme ved at sende en fuldmagt pr. mail til 

bestyrelsen. 

§ 7. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest syv dage før 

generalforsamlingen. Kun medlemmer, som senest ved generalforsamlingens indkaldelse har erhvervet 

medlemskab, er valgbare til bestyrelsen. Dog kan generalforsamlingen ved enstemmig beslutning blandt de 

fremmødte på generalforsamlingen vælge personer til bestyrelsen, som ikke opfylder betingelsen i første 

punktum.  

Stk. 2. Bestyrelsen skal på foreningens hjemmeside og på mail, senest fem dage før generalforsamlingen 

offentliggøre en alfabetisk liste over de opstillede kandidater.  

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:   

1. Valg af dirigent.   
2. Valg af referent. 
3. Valg af kasserer (hvis foreningen modtager tilskud fra instituttet).  
4. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.  
5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab (hvis den modtager tilskud).   
6. Godkendelse af regnskaberne (hvis den modtager tilskud).   
7. Forslag fra medlemmerne.   
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9. Eventuelt.   
 

§ 9. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er 

bestemt.  

Stk. 2. Valg af bestyrelse sker skriftligt, medmindre andet bestemmes enstemmigt blandt de fremmødte på 

generalforsamlingen. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre 

en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.  

§ 10. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 

behandlingsmåde, afstemningernes afvikling m.v.  

§ 11. Kandidater til bestyrelsen, der undtagelsesvis ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vælges, 

såfremt de skriftligt har givet samtykke hertil. Dette gælder også i de tilfælde, at kandidaterne ikke har været 

på den offentliggjorte liste, jf. § 7, stk. 2.  

§ 12. Bestyrelsen skal inden tre uger efter generalforsamlingen lægge referat fra generalforsamlingen på 

foreningens hjemmeside.  

 

 



 

Bestyrelsen  

§ 13. Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer og to suppleanter. Medlemmer af bestyrelsen 

vælges på generalforsamlingen, jf. § 8. Den til enhver tid værende studieleder for Statskundskab er født 

medlem af bestyrelsen. De to menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på to år. De to 

suppleanter vælges for en periode på ét år. For at undgå fuld udskiftning af bestyrelsen og derved sikre 

overlevering af viden og erfaringer fra bestyrelsens arbejde, vil ét medlem af bestyrelsen være på valg til 

første generalforsamling efter stiftelsen, hvorefter bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. 

Medlemmer og suppleanter kan genvælges til bestyrelsen.  

Stk. 2. Senest en uge efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstitueres. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstitueres med en formand og en næstformand.  

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved simpelt flertal, dog skal formanden altid være tilstede. 

Stk. 5. Suppleanter ses gerne deltage i bestyrelsens møder på lige vilkår med bestyrelsesmedlemmerne, 

dog uden at de har stemmeret. 

Stk. 6. Modtager foreningen offentligt tilskud fra et bevilgende institut, jf. § 14, skal en kasserer vælges 

blandt bestyrelsens medlemmer til at føre regnskab.  

Stk. 7. Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte 

bestyrelsesmedlemmer deres hverv.  

Stk. 8. Reglerne for bestyrelsens virke, udover hvad der er reguleret direkte i vedtægterne, skal fastsættes i 

en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.   

Stk. 9. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke.  

Stk. 10. Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer, medmindre bestyrelsen på det konkrete 

møde bestemmer andet. 

 

Regnskab, revision og formue  

§ 14. Såfremt foreningen modtager tilskud fra et bevilgende institut, skal foreningen hvert år aflægge 

regnskab overfor instituttet, som har tilsynspligten med at sikre, at midlerne er anvendt som aftalt, og at 

regler og lovgivning i øvrig er overholdt. Instituttet kan kræve at få udleveret dokumentation i form af 

regninger eller fakturaer i forbindelse med regnskabsaflæggelse.  

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 3. Foreningens regnskab skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse 

af regnskabet, skal der være mulighed for at sammenligne med foregående års poster.  

§ 15. Modtager foreningen tilskud fra et bevilligende institut, skal midlerne være anbragt i et anerkendt 

pengeinstitut. Foreningens midler bør i alle tilfælde være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. 

Stk. 2. Anvender foreningen ikke alle tilskudsmidler, vil de ubrugte midler kunne overføres til det 

efterfølgende år eller periode. Dog vil ubrugte midler eventuelt kunne blive modregnet i tilskuddet fra det 

bevilgende institut i det efterfølgende år eller periode. 

Stk. 3. Foreningen skal undgå bevidst at henlægge midler til egenkapital.  

 



Vedtægtsændringer  

§ 16. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne 

stemmer.  

stk. 2. Til væsentlige ændringer af foreningens vedtægter, herunder foreningens formål, betingelser for 

medlemskab kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.  

 

Opløsning  

§ 17. Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer ved en 

afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest tredive 

dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan 

vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.  

Stk. 2. Ved opløsning tilbagebetales resterende midler til Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.  

 § 18. Vedtægterne blev vedtaget i denne form på den stiftende generalforsamling den 19. november 2019. 

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse. 

 

Senest revideret: 05.12.2019 


