VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

Vedtægtsændringer
$ 25:
Nuværende: VMF’s medlemspulje udvalg uddeler 2 gange årligt 30.000 kr. til ansøgere blandt
VMF’s medlemmer. Puljen følger egne retningslinjer.
Ændres til: VMF’s medlemspulje udvalg uddeler 2 gange årligt 60.000 kr. til ansøgere blandt
VMF’s medlemmer. Puljen følger egne retningslinjer.
$ 20
Nuværende: VMF’s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF’s årlige gallafest. VMF
støtter gallafesten med 30.000 kr. som udbetales primo oktober hvert år.
Ændres til: VMF’s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF’s årlige gallafest. VMF
støtter gallafesten med 40.000 kr. som udbetales primo oktober hvert år.
$ 24
Nuværende: VMF’s eventudvalg forestår gennemførslen af events af forskellig art. Udvalget har
min. to ansvarlige og er et åbent udvalg.
Ændres til: VMF’s eventudvalg forestår gennemførslen af events af forskellig art. Udvalget har
min. to ansvarlige og er et åbent udvalg.
Stk. 2
Regnskab og budget fra eventudvalget skal godkendes på VMF’s generalforsamling.
$ 7 stk 5
Nuværende:
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formalia
a. Valg af to referenter
b. Valg af to stemmetællere
c. Godkendelse af indkaldelse
d. Godkendelse af dagsorden
3. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af årsberetninger
5. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter samt kommentarer fra revisorer og
fastlæggelse af kontingent og deltagergebyr for rusturene
6. Indkomne forslag
7. Vedtægts-, forretningsordens- og principprogramændringer
8. Budget samt kontingentfastlæggelse
9. Opstilling til KU SUND’s og Campusudvalgets kollegiale organer
10. Valg til RSV
11. Valg af ansvarlige til de faste udvalg samt valg af to revisorer
12. Eventuelt
Ændres til:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
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1. Valg af dirigent
2. Formalia
a. Valg af to referenter
b. Valg af to stemmetællere
c. Godkendelse af indkaldelse
d. Godkendelse af dagsorden
3. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af årsberetninger
5. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter samt kommentarer fra revisorer og
fastlæggelse af kontingent og deltagergebyr for rusturene
6. Indkomne forslag
7. Vedtægts-, forretningsordens- og principprogramændringer
8. Budget samt kontingentfastlæggelse
9. Opstilling til KU SUND’s og Campusudvalgets kollegiale organer samt valg til RSV
10. Valg af ansvarlige til de faste udvalg samt valg af to revisorer
11. Eventuelt
$ 8 stk. 2
Nuværende: Sekretariatet
a) Formand
b) Næstformand
c) Sekretær
d) En kasserer, der vælges for en periode af to år ad gangen. Desuden fortsætter den
kasserer valgt på sidste års generalforsamling, så der til stadighed sidder to
kasserere i sekretariatet og RSV
e) En SUND-repræsentant
f) Informations- og webansvarlig, der ligeledes er redaktør på Kanylen
g) Udvalgskoordinator
h) Repræsentant i Campusudvalget
i) Næstformand i VSN (observatørpost)
Ændres til:

Sekretariatet
a) Formand
b) Næstformand
c) Sekretær
d) En kasserer, der vælges for en periode af to år ad gangen. Desuden fortsætter den
kasserer valgt på sidste års generalforsamling, så der til stadighed sidder to
kasserere i sekretariatet og RSV
e) En SUND-repræsentant
f) Informations- og webansvarlig, der ligeledes er redaktør på Kanylen
g) Udvalgskoordinator
h) Repræsentant i Campusudvalget
i) Næstformand i VSN (observatørpost) (vælges under stk. 3 Studienævn)
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