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Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010
og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1. september 2010. Der
er efterfølgende sket vedtægtsændringer godkendt af repræsentantskabet og
af Djøfs bestyrelse pr. 18. november 2010, 25. marts 2011, 17. november
2011, 3. marts 2012, 24. april 2012, 8. november 2013, 24. april 2014, den 12.
marts 2015, den 27. april 2017, den 22. marts 2018, samt den 26. april 2019.

Kap. I

Delforeningens navn, formål og medlemmer

§1

Delforeningens navn er ”Djøfs delforening for studerende”,
forkortet ”Djøf Studerende”.

§2

Djøf Studerendes formål er inden for rammerne af Djøf at
samle de studerende, som sigter mod et Djøf-arbejdsmarked,
samt at varetage medlemmernes økonomiske, sociale og
faglige interesser.

Kap. II
§3

Foreningens struktur
Djøf Studerendes virksomhed udøves gennem følgende
organer:
1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Aktive herunder samarbejdsforeninger og netværk

Kap. III
§4

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er delforeningens øverste organ.
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Stk. 2

Repræsentantskabet kan drøfte alle spørgsmål af betydning
for delforeningens virksomhed og kan afkræve delforeningens
bestyrelse redegørelse for ethvert spørgsmål herom.

Stk. 3

Repræsentantskabet kan udstikke retningslinjer for
bestyrelsens arbejde og delforeningens øvrige virke.

§5

Repræsentantskabet afholder ordinært møde 1 gang årligt.
Mødet afholdes umiddelbart før Djøfs
repræsentantskabsmøde i marts/april måned.

Stk. 2

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker ved udsendelse
af foreløbig dagsorden senest fem uger før mødet. I særligt
hastende tilfælde kan indkaldelsen dog undtagelsesvis ske
med dags varsel.
Endelig dagsorden udsendes med mindst ti dages varsel.
Dagsordenen sendes elektronisk eller på anden vis.

Stk. 3

Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af indsatsområder for det kommende år
herunder godkendelse af princippapir for
samarbejdsforeninger, netværk og adhoc-frivillighed.
4. Godkendelse af budget for det kommende år herunder
fordeling af driftsbidrag til samarbejdsforeninger, jf. § 19
stk. 2., og Netværk § 18 stk. 2.
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Formand
Næstformand
Syv ordinære bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Stk. 4

Indkomne forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde
skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af
repræsentantskabsmødet.

Stk. 5

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af
bestyrelsen med mindst to ugers varsel og skal indkaldes
inden for to uger, når det forlanges skriftligt at mindst 1/3 af
repræsentanterne med en motiveret dagsorden.
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§6

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af de i repræsentantskabet indvalgte medlemmer er
til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2

Repræsentanter, der ikke møder på et
repræsentantskabsmøde, kan give en anden repræsentant
skriftlig fuldmagt til at afgive stemme for sig. Fuldmagter skal
anmeldes inden mødets begyndelse. Forbehold i en fuldmagt,
der tilsigter at binde fuldmægtigen ved afstemningen, er
ugyldige. Repræsentanter kan højst bære én fuldmagt.

Stk. 3

Repræsentantskabets afstemninger afgøres ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget,
medmindre andet særligt er fastsat i vedtægterne.

Stk. 4

Medlemmer af Djøf Studerende har taleret på
repræsentantskabsmødet, men dirigenten kan med
repræsentanternes tilslutning bestemme, at indlæg fra
medlemmerne skal have en begrænset varighed.

Kap. IV

Valg af repræsentantskab

§7

Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter.
Formanden er født medlem af repræsentantskabet, mens de
øvrige repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes
medlemmer i de fem studiebyer jf. bilag 1.

Stk. 2.

Formanden vælges for et år ad gangen på det ordinære
repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år.

Stk. 3

De øvrige 29 repræsentanter vælges for to år af gangen i
oktober/november måned. Det nyvalgte repræsentantskab
tiltræder den 1. januar det følgende år.

Stk. 4

De øvrige 29 repræsentanter fordeles mellem de fem
studiebyer. Fordelingen fastsættes på baggrund af
medlemstal pr. 1. januar i valgåret ud fra, hvor mange
medlemmer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutionen i den
pågældende studieby, efter følgende model:
A. Hver studieby har mindst tre pladser i
repræsentantskabet.
B. Studiebyer med mindst 20 % af
medlemmerne har mindst syv pladser i
repræsentantskabet, og
C. De resterende pladser fordeles på baggrund
af medlemstal blandt studiebyerne under litra B
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D. Såfremt der er ledige pladser efter valget,
indsupplerer bestyrelsen uden bundet mandat.
Medlemmerne henføres til den studieby, hvor
deres uddannelsesinstitution er forankret.
Stk. 5.

I hver studieby afholdes i oktober/november måned i ulige år
valg til repræsentantskabet. Hver studieby afholder valg for
egen studieby. Repræsentantskabet fastsætter reglerne for
afholdelse af valgene.

Stk. 6

Ekstraordinære repræsentantskabsvalg skal iværksættes af
bestyrelsen inden otte dage såfremt 3/4 af
Repræsentantskabets medlemmer skriftligt har begæret dette
over for formanden.

§8

Såfremt, en repræsentant har varigt forfald, kan bestyrelsen
foretage indsupplering. Indsupplering skal ske blandt
medlemmerne i den pågældende studieby.

Stk. 2

Bestyrelsen indsupplerer den repræsentantskabskandidat fra
den pågældende studieby, som har opnået flest stemmer
uden at have opnået valg.

Stk. 3

Såfremt der ikke er en kandidat jf. §8 stk. 2, foretages
indsupplering af bestyrelsen uden bundet mandat.

Kap. V

Bestyrelsen

§9

Djøf Studerende ledes af en bestyrelse.

Stk. 2

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand samt syv
øvrige medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsform og evt.
forretningsorden dog i overensstemmelse med evt.
retningslinjer sat af repræsentantskabet jf. § 4, stk. 3.

Kap. VI

Valg af Bestyrelse
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§ 10

Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet for ét år ad
gangen på repræsentantskabets ordinære møde i marts –
april måned.

Stk. 2

Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.

§ 11

Senest syv uger inden repræsentantskabsmødet skal
bestyrelsen offentliggøre, at der afholdes valg til bestyrelsen.

Stk. 2

Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal senest
fire uger før repræsentantskabsmødet melde deres kandidatur
til sekretariatet med angivelse af, om de ønsker at opstille
som formand og/eller næstformand og/eller
bestyrelsesmedlem.

§ 12

Bestyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde
for Djøf Studerende i marts/april måned. Først vælges
formanden, dernæst næstformanden og slutteligt de syv
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der ikke er opstillet
kandidater til alle pladser, kan bestyrelsen foretage
indsupplering fra Djøf Studerendes medlemmer.

Stk. 2

Hvis stemmerne på to kandidater står lige, foretages
lodtrækning af Djøfs administrerende direktør eller den, som
han/hun måtte bemyndige hertil.

§ 13

Bestyrelsen kan konstituere sig selv med eventuelt andre
funktioner ud over formand og næstformand.

§ 14

Ved valg af bestyrelse tilstræbes det, at bestyrelsen
sammensættes af minimum 3 personer af hvert køn.

§ 15

Der skal ske indsupplering, i forhold til posterne som formand,
næstformand og medlem af bestyrelsen når en formand,
næstformand eller et medlem af bestyrelsen udtræder af
bestyrelsen.

Stk. 2

Såfremt formanden eller næstformanden frivilligt udtræder af
bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere sig med en ny
formand eller næstformand frem til førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

Repræsentantskabet kan på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde ved almindeligt flertal udtrykke
mistillid til formanden eller til bestyrelsen, hvorefter
repræsentantskabet vælger ny formand eller bestyrelse.

Stk. 4

Ekstraordinært valg af formand eller bestyrelse skal, jfr. § 5,
stk. 5 indkaldes med to ugers varsel på Djøfs hjemmeside
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samt på elektronisk vis eller på anden vis til
repræsentantskabet.
Stk. 5

Medlemmer, der ønsker at stille op til formandsposten, skal
senest én uge før repræsentantskabet afholdes, melde deres
kandidatur til sekretariatet. Sekretariatet offentliggør senest to
dage før hvilke kandidater, der stiller op til bestyrelses- eller
formandsvalget.

§ 16

Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke varetager sine
forpligtelser i fornødent omfang, kan bestyrelsen opfordre den
pågældende til at udtræde af bestyrelsen.

Kap. VII

Frivillighed i Djøf Studerende

§ 17

Djøf Studerende opererer med tre former for frivillighed:
Netværk, samarbejdsforeninger og adhoc-frivillige.

§ 18

Djøf Studerendes Netværk
Delforeningen er opdelt i fem studiebyer jf. bilag 1, som laver
aktiviteter lokalt. I hver af studiebyerne bestræbes det, at der
er et fast netværk af aktive.

Stk. 2

Hver studiebys netværk har sin egen økonomi. Fordelingen
sker med udgangspunkt i et individuelt tilskud.
Repræsentantskabet godkender det samlede drift tilskud på
repræsentantskabsmødet i marts/april måned med virkning fra
1. juli, jf. §5, stk. 3.

§19

Djøf Studerendes samarbejdsforeninger
Samarbejdsforeninger er lokale, selvstændige
studenterpolitiske foreninger, der varetager studenterpolitiske
interesser lokalt med Djøf Studerende som
samarbejdspartner.

Stk. 2

Samarbejdsforeninger støttes økonomisk med udgangspunkt i
et basistilskud. Repræsentantskabet godkender det samlede
drift tilskud på repræsentantskabsmødet mart/april måned
med virkning fra 1. juli, jf. §5, stk. 3.

Stk. 3

Alle studenterpolitiske foreninger, som retter sig mod
studerende, der ønsker at arbejde på det Djøf arbejdsmarked,
er partipolitisk uafhængige, der udfører medlemssrettede
aktiviteter, og som opstiller til studienævn o.l., kan ansøge
bestyrelsen om at blive en samarbejdsforening.
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§ 20

Ad hoc-frivillige i Djøf Studerende
Studerende, der er medlemmer af Djøf Studerende kan
enkeltvis eller i grupper agere som adhoc-frivillig, ved at
ansøge aktivitetspuljen om støtte til en eller flere lokale
aktiviteter, der er rettet mod medstuderende.

Kap. VIII

Vedtægtsændringer

§ 21

Forslag til ændringer af delforeningens vedtægter skal
forelægges på et repræsentantskabsmøde og kan vedtages,
når mindst 2/3 af repræsentantskabets fremmødte
medlemmer samt anmeldte fuldmagter, dog minimum
halvdelen af samtlige repræsentanter, stemmer for forslaget.
Forslagene skal indsendes til sekretariatet senest 10 dage før
repræsentantskabsmødet.

Stk. 2

Forslag til vedtægtsændringer, der er besluttet af
repræsentantskabet, skal forelægges for Djøfs bestyrelse til
godkendelse.

Kap. IX

Ikrafttrædelse

§ 22

Disse vedtægter træder i kraft straks under forudsætning af, at
vedtægtsændringerne forud er godkendt af Djøfs bestyrelse,
Jf. Djøfs vedtægter § 4 stk. 6

Bilag 1

Djøf Studerende tilstræber fem faste netværk, som er fordelt i
de fem studiebyer jf. vedtægtens § 7, stk. 4. De fem
studiebyer er som følger:
1. København
2. Odense
3. Aarhus
4. Aalborg
5. Roskilde
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