
Forslag til vedtægtsændringer 

Dette er et forslag til vedtægtsændringer på VMF’s Ekstraordinære Generalforsamling den 11. 
Februar 2016.  
 
Hvis man har forslag til ændring af formuleringen af de fremsatte forslag til 
vedtægtændringer kan dette ens forslag stilles på den ekstraordinære generalforsamling. 
 

Forslag 1 
Nuværende formulering: 
 
§ 6 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 8 – Forslag til generalforsamlingen, der er udgiftskrævende, skal indleveres til 
sekretariatet senest tre dage før generalforsamlingen. Sekretariatet offentliggør disse senest 
to dage før generalforsamling ved opslag. Andre forslag, som f.eks. udtalelser, henstillinger 
mv. kan vedtages på generalforsamlingen uden forudgående offentliggørelse. 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 6 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 8 – Forslag til generalforsamlingen, der er udgiftskrævende, skal sendes til sekretariatet’s 
mail (vmf@studmedvet.dk) senest tre dage før generalforsamlingen. Sekretariatet 
offentliggør disse senest to dage før generalforsamling ved opslag. Andre forslag, som f.eks. 
udtalelser, henstillinger mv. kan vedtages på generalforsamlingen uden forudgående 
offentliggørelse. 
 

Forslag 2 
Nuværende formulering: 
 
§ 7 Ordinær Generalforsamling 
 
Stk. 3 – På den ordinære generalforsamling fremlægger de økonomisk ansvarlige – kassererne 
og rusturene - deres reviderede regnskab, og revisorerne kommenterer disse. Et 
budgetforslag for det kommende år fremlægges, og kontingentet og deltagergebyr til 
rusturene fastsættes. 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 7 Ordinær Generalforsamling 
 
Stk. 3 – På den ordinære generalforsamling fremlægger de økonomisk ansvarlige – 
kassererne,  rusturene og VMF Event - deres reviderede regnskab, og revisorerne 
kommenterer disse. Et budgetforslag for det kommende år fremlægges, og kontingentet og 



deltagergebyr til rusturene fastsættes. VMF Events tilskud fra VMF fastlægges efter behov og 
VMF Event kan løbene søge penge fra VMF til RSV-møder. 
 
 

Forslag 3 
Nuværende formulering: 
 
§ 8 Valg 
 
Stk. 6 – ansvarlige i VMF’s faste udvalg 
 
d) Der vælges 6 medlemmer til VMF’s medlemspuljeudvalg. 3 af disse skal være fra VMF’s 
sekretariat (interne medlemmer), de 3 andre vælges blandt udefrakommende opstillere 
(eksterne medlemmer). 
 
Forslag til ændring og om tilføjelse: 
 
§ 8 Valg 
 
Stk. 6 – anvarlige i VMF’s faste udvalg 
 
d) Der vælges 8 medlemmer til VMF’s medlemspuljeudvalg. 3 af disse skal være fra VMF’s 
sekretariat (interne medlemmer), de 5 andre vælges blandt udefrakommende opstillere 
(eksterne medlemmer). 
e) Kongresstøtten varetages af medlemspuljeudvalget og har egne retningslinjer 
 
 

Forslag 4 
Nuværende formulering: 
§ 3 aktive medlemmer 
 
Stk. 11 – VMF’s årlige driftstilskud til International Veterinary Students’ Association, IVSA 
Danmark udgøres af 5% af foregående regnskabsårs kontingentindtægter. Der skal ikke 
medregnes evt. kontingentrestance eller rykkergebyr. Tilskuddet udbetales til IVSA Danmark 
primo december.  
 
Forslag til ændring: 
§ 3 aktive medlemmer 
 
Stk. 11.  VMFs årlige driftstilskud til International Veterinary Students? Association, IVSA 
Danmark udgøres af 10% af foregående regnskabsårs kontingentindtægter. Der skal ikke 
medregnes evt. kontingentrestance eller rykkergebyr. Tilskuddet udbetales til IVSA Danmark 
primo december. 
 
 
 



Forslag 5 
Nuværende formulering: 
  
§ 14 RSV-møder 
 
Sekretariatet indkalder til ordinære RSV-møder, som skal afholdes efter behov, dog minimum 
to gange pr. blok. 
 
Forslag til ændring: 
  
§ 14 RSV-møder 
Sekretariatet indkalder til ordinære RSV-møder, som skal afholdes efter behov, dog minimum 
to gange pr. blok (undtagelsesvis 1 gang pr. blok, hvis møder ellers ligger uhensigtsmæssigt 
ifht. eksamen m.m.). 
 

Forslag 6 
Nuværende formulering: 
 
§ 14 RSV-møder 
 
Stk. 2 – Indkaldelse med foreløbig dagsorden udsendes af sekretariatet via VMF’s interne 
postsystem. Indkaldelser skal udsendes senest fem dage før mødets afholdelse. 
 

Forslag 7 
Nuværende formulering: 
 
§ 14 RSV-møder 
 
Stk. 2 – Indkaldelse med foreløbig dagsorden offentliggøres af sekretariatet ved opslag 
Indkaldelser skal udsendes senest fem dage før mødets afholdelse. 
 
 
Nuværende formulering: 
§ 16 RSV’s medlemmer 
 
RSV består af følgende medlemmer: 
a) Formanden 
b) Næstformanden 
c) Sekretæren 
d) To kasserere 
e) En SUND-repræsentant 
f) Repræsentant i Campusudvalget 
g)  To informations- og webansvarlig 
h) Udvalgskoordinatoren 
i) Næstformand i VSN (observatørpost) 
j) Én VMF repræsentant fra det Veterinære Studienævn (VSN) 



k) Én årgangsrepræsentant for hver årgang 
l) Én repræsentant fra IVSA’s bestyrelse 
m) VMF’s repræsentant fra Akademisk råd. 
n) Én VMF repræsentant pr. undervisningsudvalg 
o) Én repræsentant pr. rustur 
p) Én repræsentant pr. Intstitutråd 
Forslag til ændring: 
 
§ 16 RSV’s medlemmer 
 
RSV består af følgende medlemmer: 
a) Formanden 
b) Næstformanden 
c) Sekretæren 
d) To kasserere 
e) En SUND-repræsentant 
f) Repræsentant i Campusudvalget 
g)  To informations- og webansvarlig 
h) Udvalgskoordinatoren 
i) Næstformand i VSN (observatørpost) 
j) Én VMF repræsentant fra det Veterinære Studienævn (VSN) 
k) To årgangsrepræsentanter for hver årgang 
l) Én repræsentant fra IVSA’s bestyrelse 
m) VMF’s repræsentant fra Akademisk råd. 
n) Én VMF repræsentant pr. undervisningsudvalg 
o) Én repræsentant pr. rustur 
p) Én repræsentant pr. intstitutråd 
 
 

Forslag 8 
Nuværende formulering: 
 
§ 17 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 2 - Sekretariatet består af: 
 a) Formanden 
b) Næstformanden 
c) To kasserere 
d) Sekretæren 
e) SUND-repræsentant 
f) Informations- og webansvarlig 
g) Udvalgskoordinatoren  
h) Repræsentant i Campusudvalget 
i) Næstformand i VSN (observatørpost) 
 
 
Forslag til ændring: 



 
§ 17 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 2 - Sekretariatet består af: 
 a) Formanden 
b) Næstformanden 
c) To kasserere 
d) Sekretæren 
e) SUND-repræsentant 
f) To informations- og webansvarlig 
g) Udvalgskoordinatoren  
h) Repræsentant i Campusudvalget 
i) Næstformand i VSN (observatørpost) 
 
 
 

Forslag 9 
Nuværende formulering: 
 
§ 18 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 2 - Årgangsmødet opstiller én gang årligt en eller to repræsentanter, der sidder i RSV. 
 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 18 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 2 - Årgangsmødet opstiller én gang årligt to repræsentanter, der sidder i RSV. 
 
 

Forslag 10 
Nuværende formulering: 
 
§ 18 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 3 – Årgangsrepræsentanterne for 1. års studerende vælges umiddelbart efter rus-tur på 
et årgangsmøde arrangeret af ruskoordinatorerne. 
 
 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 18 Almindelige bestemmelser 
 
Stk. 3 – Årgangsrepræsentanterne for 1. års studerende vælges umiddelbart efter rus-tur på 
et årgangsmøde arrangeret af ruskoordinatorerne og sekretariatet i VMF. 



Forslag 11 
Nuværende formulering: 
 
§ 19 Faste udvalg 
 
Faste udvalg under VMF er åbne for alle aktive medlemmer. 
 
 
Nuværende formulering: 
 
§ 19 Faste udvalg 
 
Faste udvalg under VMF er åbne for alle aktive medlemmer. RSV vælger minimum to 
repræsentanter for hvert udvalg på generalforsamlingen 
 
 

Forslag 12 
Forslag om tilføjelse: 
 
§ 19 Faste udvalg 
 
Stk. 3 – Medlemmer som opstiller til en post i udvalgene skal kunne deltage aktivt i udvalgets 
arbejde. 
 
Stk. 4 – Afgår en udvalgsansvarlige i løbet af valgperioden, og er der på den ordinære 
generalforsamling ikke valgt en suppleant, vælges en ny udvalgsansvarlig af RSV.  
 
 

Forslag 13 
Nuværende formulering: 
 
§ 20  
 
Stk. 2 – VMF-Galla tegnes af to til fire ansvarlige arrangører. Disse vælges på VMF’s 
ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 20  
 
Stk. 2 – VMF-Galla tegnes af tre ansvarlige arrangører. Disse vælges på VMF’s ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
 
 



Forslag 14 
Nuværende formulering: 
 
§ 20 
 
Stk. 3 – I forbindelse med gallafesten kan der vælges to til fire personer, der det efterfølgende 
år skal gå føl hos de ansvarlige arrangører. Føllene vælges af de ansvarlige arrangører og de 
nuværende føl. 
 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 20 
 
Stk. 3 – I forbindelse med gallafesten udvælges der tre personer, der skal gå føl hos de 
ansvarlige arrangører og det efterfølgende år fungerer som gallabosser. Føllene vælges af de 
ansvarlige arrangører og de nuværende føl. 
 
 

Forslag 15 
Nuværende formulering: 
 
§ 20 
 
 
Stk. 4 – Der kan max. være det antal hjælpere, der svarer til én hjælper pr. ti gæster til 
gallafesten, og alle hjælpere skal findes på veterinærstudiet. Udvælgelsen foregår ved 
lodtrækning. Skulle der være år, hvor det er umuligt at skaffe hjælpere nok, kan studerende 
fra andre studieretninger medtages. 
 
 
Forslag til ændring: 
 
§ 20 
 
 
Stk. 4 – Der kan max. være det antal hjælpere, der svarer til én hjælper pr. ti gæster til 
gallafesten, og alle hjælpere skal findes på veterinærstudiet, samt være aktive VMF 
medlemmer. Udvælgelsen foregår ved lodtrækning. Skulle der være år, hvor det er umuligt at 
skaffe hjælpere nok, kan studerende fra andre studieretninger medtages. 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag 16 
B: Rusturene 
§ 21  
 
Stk. 3 – Den overordnede ruskoordinator skal sørge for at k ommunikationen mellem de tre 
grupper af koordinatorer fungerer, samt tage endelige beslutninger hvor de tre grupper ikke kan 
nå til enighed.   
 
Forslag om tilføjelse: 
 
Stk. 3 – Stk. 3 – Den overordnede ruskoordinator skal sørge for at k ommunikationen mellem de 
tre grupper af koordinatorer fungerer, samt tage endelige beslutninger hvor de tre grupper ikke 
kan nå til enighed.  Den overordnede koordinator skal også sørge for kommunikationen 
imellem koordinatorgruppen og sekretariatet i VMF. 
 
Bemærk alle de efterfølgende får ændret nummer! 
 
 

Forslag 17 
Forslag om tilføjelse: 
 
G: Kongresstøtte 
 
§ 26 
 
VMF’s medlemspuljeudvalg uddeler 2 gange årligt kongresstøtten.  Støtten uddeles på 
baggrund af egne retningslinjer, og uddeles til ansøgende VMF-medlemmer. Beløbet som 
uddeles fastsættes hvert år på VMF’s generalforsamling med udgangspunkt i foreningens 
aktuelle øknomiske status. 
 
 
Bemærk -  dette er et forslag om at gøre kongresstøtten fast. 
Bemærk at KRUUSE udvalgets bogstav og § nummer ændres! 
 
 
 
 

Forslag 17 
Nuværende formulering: 
Appendiks 
 
Benyttede betegnelser 
 
3) RSV poster kan undtagelsesvis deles af to personer, hvis generalforsamlingen tiltræder 
dette. Der er en stemme pr. post, dog undtaget de to kasserere, der hver har én stemme. 
 



Nuværende formulering: 
Appendiks 
 
Benyttede betegnelser 
 
3) RSV poster kan undtagelsesvis deles af to personer, hvis generalforsamlingen tiltræder 
dette. Der er en stemme pr. post, dog undtaget de to kasserere og de to 
informationsansvarlige, der hver har én stemme. 
 
 

Forslag 18 
Nuværende formulering: 
Appendiks 
 
Opslag 
Opslag skal være letlæselige og overskuelige, og de skal, hvis muligt, anbringes følgende 
steder: 
VMF’s lokale på rådet 
VMF’s opslagstavle i Vandrehallen 
Hjemmesiden: www.studmedvet.dk 
RSV-mail  
Årgangsmail 
 
 
Nuværende formulering: 
Appendiks 
 
Opslag 
Opslag skal være tilgængelige via hjemmesiden (www.studmedvet.dk) og udsendes på RSV-
mailen. 
 
Opslag kan også, hvis muligt deles på følgende steder: 
VMF’s lokaler på rådet 
VMF’s opslagstavle i Vandrehallen 
Årgangsmailen 
VMF’s facebookside (synes godt den må være her) 
 
 

Forslag 19 
Nuværende formulering: 
Tidsfrister omkring generalforsamlingen 
 Indlevering til sekretariatet Opslag ved sekretariatet 
Indkaldelse  10 dage før 
Endelig dagsorden  5 dage før 
Vedtægtsændringer 5 dage før  5 dage før 
Revideret regnskab  2 dage før 

http://www.studmedvet.dk/


Budget  2 dage før 
Udgiftskrævende forslag 3 dage før 2 dage før 
Andre forslag På dagen  
Opstillingsmøde Afholdes senest 5 dage før  
Opstillingslister  2 dage før 
Valgbarhed/ skriftlig 
tilkendegivelse 

3 dage før  

 
 
Forslag til ændring: 
Tidsfrister omkring generalforsamlingen 
 Indlevering til sekretariatet Opslag ved sekretariatet 
Indkaldelse  10 dage før 
Endelig dagsorden  5 dage før 
Vedtægtsændringer 7 dage før  5 dage før 

Revideret regnskab  5 dage før 
Budget  5 dage før 
Udgiftskrævende forslag 5 dage før 5 dage før 
Andre forslag På dagen  
Opstillingsmøde Afholdes senest 5 dage før  
Opstillingslister  2 dage før 
Valgbarhed/ skriftlig 
tilkendegivelse 

3 dage før  

 


