
VEDTÆGTER 

VEDTÆGTER FOR SCIENC ERÅDET,  OPDATERET 7 .  JANUAR 2015  

NAVN 

§1 

STK. 1 

Foreningens navn er SCIENCErådet ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

(herefter SCIENCE). Internationalt anvendes navnet Students’ Union at SCIENCE, University of 

Copenhagen. 

STK. 2 

Foreningen har hjemsted på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

FORMÅL 

§2 

STK. 1 

SCIENCErådet er et fakultetsråd, der indgår som del af Studenterrådet ved Københavns Universitet. Således 

er nærværende vedtægt i overensstemmelse med Studenterrådets bestemmelser for fakultetsråd. 

STK. 2 

SCIENCErådets overordnede formål er at være et koordinerende organ for studenterforeninger på SCIENCE, 

og at sikre samarbejde mellem fakultet og foreninger, samt sikre de studerendes interesser. 

STK. 3 

Organisationen varetager ligeledes de studerendes interesser i samarbejde med instanserne ved SCIENCE, de 

offentlige myndigheder, erhvervslivet samt andre studenterorganisationer. 

STK. 4 

Organisationen er uafhængig af partipolitiske interesser. 



ORGANISATION 

§3 

STK. 1 

SCIENCErådet er en organisation af studerende på SCIENCE organiseret i fagråd og faglige foreninger samt 

alle øvrige indskrevne studerende ved SCIENCE. 

STK. 2 

Alle studerende på SCIENCE har lige demokratiske rettigheder i organisationen. 

STK. 3 

Foreningen kan kræve dokumentation i form af gyldig indskrivelse forevist ved deltagelse i foreningens 

aktiviteter og benyttelse af foreningens faciliteter og tilbud. 

FORENINGENS ORGANER 

§4 

Foreningens organer er generalforsamlingen, Hovedbestyrelsen samt Forretningsudvalget. 

GENERALFORSAMLINGEN 

§5 

STK. 1 

Generalforsamlingen er SCIENCErådets øverste myndighed. Beslutninger taget på en generalforsamling kan 

kun omstødes af en generalforsamling. 

STK. 2 

Generalforsamlingen godkender arbejdsprogrammet, som SCIENCErådet skal arbejde efter det kommende 

år. 

STK. 3 

Adgang til generalforsamlingen har enhver indskrevet studerende på SCIENCE, samt af Hovedbestyrelsen 

indbudte gæster. 

STK. 4 



Den ordinære generalforsamling indkaldes af forretningsudvalget og afholdes en gang årligt mellem medio 

oktober og primo december. 

STK. 5 

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt forslag til 

arbejdsprogram. Indkaldelsen annonceres over for medlemsforeninger på SCIENCE og aktive i øvrigt. 

Opslag skal som minimum anbringes på Nørre og Frederiksberg Campus. 

STK. 6 

Forslag til dagsordenspunkter, arbejdsprogram og indkomne forslag, som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

STK. 7 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en lovlig indkaldt generalforsamling og kun når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal være 

forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og derefter offentliggøres min. 5 dage før 

generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun stilles af studerende ved SCIENCE. 

STK. 8 

Indkomne forslag udsendes til fagråd og faglige foreninger og kan ved henvendelse til Hovedbestyrelsen 

rekvireres af alle studerende senest 3 dage før generalforsamlingen. 

STK. 9 

Kandidaturer skal meddeles på generalforsamlingen inden valghandlingen eller skriftligt inden 

generalforsamlingen. Valgbare er alle studerende indskrevet ved SCIENCE. 

§6 

STK. 1 

På den ordinære generalforsamling fremlægger Forretningsudvalget beretning om SCIENCErådets 

aktiviteter i det forløbne år til godkendelse. 

STK. 2 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Formalia 

a. valg af 2 referenter 

b. valg af 2 stemmetællere 

c. godkendelse af dagsorden 

3. Årsberetning fra SCIENCErådets Forretningsudvalg 



4. Økonomi 

a. Godkendelse af urevideret Q3 regnskab 

b. Vedtagelse af budget 

5. Indkomne forslag 

6. Vedtagelse af arbejdsprogram 

7. Godkendelse af det konstituerede forretningsudvalg 

8. Valg af 2 interne revisorer 

9. Valg af øvrige repræsentanter i SCIENCErådet 

a. Studenterrådsrepræsentanter 

10. Valg af repræsentanter til SCIENCE udvalg. 

a. Euroleague Student Association (ELSA)  

b. Jubilæumsfonden 

c. Café Væksthusets bestyrelse 

11. Eventuelt 

 

STK. 3 

30 dage efter generalforsamlingen markerer skiftedatoen for medlemmerne af Hovedbestyrelsen. Den 

afgående Hovedbestyrelse har pligt til, at informere den nye Hovedbestyrelse i alle sager der vedrører 

SCIENCErådet og at deltage i møder indtil skiftedatoen. 

STK. 4 

Såfremt forretningsudvalg, budget eller arbejdsprogram forkastes af generalforsamlingen, skal der afholdes 

ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling, hvor godkendelse kan 

finde sted. 

STK. 5 

Afgår én af de på generalforsamlingen valgte repræsentanter inden næste ordinære generalforsamling, 

indtræder den personlige suppleant. 

§7 

STK. 1 

Kandidater til SCIENCErådets opstillingsliste til Akademisk Råd vælges på et opstillingsmøde inden den 

ordinære generalforsamling, så kandidaterne vælges inden fristen for aflevering af valglister. 

STK. 2 

Et opstillingsmøde er underlagt samme paragraffer som en generalforsamling, dagsorden skal dog kun 

indeholde punkterne i § 8 stk. 2 samt punktet: “Valg af kandidater til SCIENCErådets liste Akademisk Råd”. 

STK. 3 



Valgte kandidater opstilles prioriteret på opstillingslisten. 

§8 

STK. 1 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Hovedbestyrelsen ved simpelt flertal i Hovedbestyrelsen, 

eller når 50 studerende ved SCIENCE, eller 3 fagråd/faglige foreninger skriftligt forlanger dette med 

angivelse af dagsorden, dog jf. § 5 stk. 5 og 6. 

STK. 2 

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Formalia 

a. valg af 2 referenter. 

b. valg af 2 stemmetællere. 

c. godkendelse af dagsorden. 

3. Indkomne forslag 

4. Eventuelt 

AFSTEMNINGER OG PERSONVALG 

§ 9 

STK. 1 

Ved alle afstemninger og personvalg i SCIENCE-rådets forsamlinger og organer træffes beslutning ved 

simpelt flertal, medmindre andet er specificeret i vedtægterne. 

STK. 2 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

STK. 3 

Stemmeberettigede er alle indskrevne studerende på SCIENCE. 

§ 10 

STK.1 

Personvalgene og tillidsvalgene på generalforsamlingen foregår ved afstemning på udleverede stemmesedler 

eller ved brug af elektroniske hjælpemidler. I tilfælde af stemmelighed gentages valghandlingen blandt de 

med stemmelighed; er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning ved dirigenten. 



STK. 2 

De øvrige afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre blot én enkelt 

stemmeberettiget ønsker skriftlig afstemning. 

SCIENCERÅDETS HOVEDBESTYRELSE 

§11 

STK. 1 

Hovedbestyrelsen har ansvar for at det daglige arbejde gennemføres i overensstemmelse med gældende 

generalforsamlingsbeslutninger. 

STK. 2 

Hovedbestyrelsen består af følgende medlemmer: 

 En repræsentant fra hvert fagråd/hver faglig forening (jf. medlemsliste) 

 Medlemmerne af forretningsudvalget, som ikke har stemmeret 

STK. 3 

Såfremt pladserne i Hovedbestyrelsen ikke er blevet besat til generalforsamlingen eller ved fratrædelse af et 

bestyrelsesmedlem, kan pladserne indsuppleres af Hovedbestyrelsen frem til næste generalforsamling. 

STK. 4 

Hovedbestyrelsen kan indsupplere medlemmer til forretningsudvalget, hvis der er vakante pladser. De 

indsupplerede medlemmers valgperiode løber indtil førstkommende generalforsamling. 

STK. 5 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtigt ved 7 fremmødte medlemmer.  

§12 

STK. 1 

Hovedbestyrelsen afholder som minimum møde én gang om måneden. 

STK. 2 

Møder i hovedbestyrelsen er åbne. Et flertal i Hovedbestyrelsen kan beslutte at holde lukket møde under 

enkelte punkter. 



STK. 3 

Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver i hovedtræk: 

 Repræsentere SCIENCErådet internt og eksternt. 

 Repræsentere SCIENCErådet overfor tværfakultære/-institutionelle udvalg. 

 Arbejde med uddannelsespolitik på SCIENCE og informere om de kollegiale organers beslutning. 

 Repræsentere SCIENCErådet i Studenterrådet v. Københavns Universitet. 

STK. 4 

Forretningsudvalget kan i hastesager tage beslutninger på foreningens vegne. I sådanne tilfælde skal 

Forretningsudvalget så vidt muligt rådføre sig med den øvrige Hovedbestyrelse. 

FORRETNINGSUDVALGET 

§13 

STK. 1 

Repræsentanterne fra fagråd/faglige foreninger, som er valgt til Hovedbestyrelsen, nedsætter et 

forretningsudvalg af 4 studerende før generalforsamlingen. Disse repræsenterer SCIENCErådet i deres 

arbejde og ikke deres fagråd eller faglige forening. 

STK. 2 

Forretningsudvalget sammensættes så vidt muligt af 2 repræsentanter fra fagråd og 2 repræsentanter fra 

faglige foreninger. 

STK. 3 

Forretningsudvalget har ansvaret for driften af foreningen og har ansvaret for at varetage studerende ved 

SCIENCE’ interesser mellem generalforsamlinger, herunder også i ferieperioder og lignende. 

Forretningsudvalgets arbejdsopgaver er i hovedtræk: 

 Varetage den daglige studenterpolitiske drift i SCIENCErådet. 

 Repræsentere SCIENCErådet til dialogmøder med SCIENCEs ledelse. 

 Koordinere de studerendes indsats i organer på SCIENCE. 

 Holde kontakt til SCIENCE-studerende i relevante bestyrelser og udvalg. 

 Samarbejde tæt med de faglige foreninger/fagråd på SCIENCE.” 

STK. 4 

Forretningsudvalget har kompetence til at træffe beslutninger, der vedrører ad hoc problemstillinger i 

forbindelse med den daglige drift af SCIENCErådet dog jf. §11. 



ØKONOMISKE FORHOLD 

§14 

STK. 1 

Der udpeges blandt Forretningsudvalget en økonomiansvarlig. 

STK. 2 

Foreningen tegnes økonomisk ved underskrift fra den økonomiansvarlige og fra sekretariatslederen. 

STK. 3 

Den økonomiansvarlige kan meddele sekretariatslederen fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 

indgåede forpligtelser. 

STK. 4 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende formue, idet der ved 

sædvanlige dispositioner inden for foreningens formål og en forsvarlig varetagelse af foreningens 

virksomhed ikke påhviler foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§15 

STK. 1 

SCIENCErådets regnskabsår løber fra d. 1/1 til 31/12. 

STK. 2 

Sekretariatslederen er ansvarlig for regnskabsføring og kassebeholdning. De valgte revisorer for foreningens 

regnskab og budget har pligt til at kontrollere dette. 

STK. 3 

For foreningens forpligtigelser hæfter kun foreningens egenkapital. 

STK. 4 

Hæveberettigede på SCIENCErådets konti er kun den kontorfuldmægtige og den økonomiansvarlige. Den 

økonomiansvarliges anvendelse af hæveretten kræver dog sekretariatslederens godkendelse og kan kun 

anvendes for en begrænset periode. 

STK. 5 



Årsregnskabet godkendes af SCIENCErådets Hovedbestyrelse og en statsautoriseret revisor 

indenfremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen. 

STK. 6 

De på generalforsamlingen valgte interne revisorer foretager mindst ét kasseeftersyn hvert semester. I 

forbindelse med denne interne revision skal de interne revisorer påse, at der er sammenhæng imellem 

foreningens økonomiske dispositioner og generalforsamlingens retningslinjer, herunder det vedtagne budget. 

STK. 7 

De interne revisorers konkluderende bemærkninger til regnskabet påtegnes dette før fremlæggelse til 

godkendelse på generalforsamlingen. 

STK. 8 

SCIENCErådets budgetforslag for det kommende år udfærdiges af sekretariatslederen, på baggrund af de 

indsendte budgetter fra SCIENCErådets udvalg, før generalforsamlingen og godkendelse af 

Hovedbestyrelsen. 

§16 

STK. 1 

Kontigentbetalende foreninger er de fagråd/faglige foreninger, der betaler det aftalte kontingent. 

STK. 2 

Kontingentbetalende foreninger indbetaler halvårligt, pr. 15/1 og 15/7, kontingent for deres medlemmer. I 

forbindelse med kontingentbetalingerne afleverer de faglige foreninger dokumentation for medlemstallet i 

form af medlemslister pr. 31.10 og 30.4. 

STK. 3 

Kontingenterne udmøntes på aktiviteter, der primært kommer de kontingentbetalende foreningers 

medlemmer til gode. 

SEKRETARIATET 

§17 

STK. 1 

Sekretariatet ledes af en sekretariatsleder. Retningslinjer for sekretariatets arbejde og bemanding fastlægges 

af Forretningsudvalget efter drøftelse med sekretariatslederen og SCIENCE. Væsentlige ændringer skal 

godkendes af Hovedbestyrelsen. 



STK. 2 

Forretningsudvalget har kompetence til at ansætte og afskedige sekretariatslederen i Sekretariatet. 

Sekretariatslederen har i samråd med Forretningsudvalget kompetence til at ansætte og afskedige eventuelt 

andre ansatte. 

STK. 3 

Sekretariatet skal umiddelbart efter hver generalforsamling udarbejde en ajourført liste over gældende 

generalforsamlingsbeslutninger, et referat og ajourføre SCIENCErådets vedtægter som offentliggøres. 

CAFÈ VÆKSTHUSET 

§18 

STK. 1 

Café Væksthuset ejes af SCIENCErådet og er underlagt SCIENCErådets vedtægter. Café Væksthuset har 

eget CVR-nummer og fungerer som en selvstændig virksomhed. 

STK. 2 

De tegningsberettigede for Café Væksthuset er SCIENCErådets økonomiansvarlige og formanden for Café 

Væksthusets bestyrelse. 

STK. 3 

Café Væksthusets drives efter Café Væksthusets samarbejdsaftale med SCIENCErådet. Ændringer i dette 

dokument skal godkendes af SCIENCErådets Hovedbestyrelse. 

STK. 4 

Den daglige drift af Café Væksthuset styres af driftslederen ansat af SCIENCErådets Hovedbestyrelse og 

varetages efter Café Væksthusets profil jf. Café Væksthusets samarbejdsaftale med SCIENCErådet. 

§20 

STK. 1 

Café Væksthusets bestyrelse består af: 

 SCIENCErådets sekretariatsleder 

 Café Væksthusets driftsleder 

 3 eller 4 studerende og 1 studerende som suppleant 

Minimum 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 år. 



STK. 2 

Café Væksthusets bestyrelse varetager SCIENCErådets interesser i Café Væksthuset og er ansvarlig for, at 

Café Væksthuset drives økonomisk ansvarligt og efter sin profil jf. Café Væksthusets samarbejdsaftale med 

SCIENCErådet. 

STK. 3 

Der vælges en formand og en næstformand blandt de af bestyrelsens medlemmer, der er studerende. 

Formanden er bindeled mellem driftslederen og SCIENCErådet og er ansvarlig for al kommunikation med 

driftslederen.  

§21 

STK. 1 

Driftslederen er ansvarlig for ansættelse af personale til udførelse af opgaver under den daglige drift af Café 

Væksthuset. 

STK. 2 

Driftslederen lægger budgettet for sæsonen og er ansvarlig for udarbejdelsen af årsregnskabet. Café 

Væksthusets regnskabsår er 1/1 - 31/12. 

Revisorgodkendt årsregnskab for forrige sæson fremlægges af driftslederen til orientering for 

SCIENCErådets Hovedbestyrelse hvert år efter lukningen af caféen.  

Budget for kommende sæson til godkendelse for SCIENCErådets Hovedbestyrelse hvert år inden åbning af 

caféen. 

STK. 3 

En oversigt over Café Væksthuset månedlige økonomiske balance samt kommentarer hertil sendes hver 

måned i caféens åbningsperiode til Café Væksthusets bestyrelse. 

STK. 4 

Formanden samt enten næstformanden eller sekretariatslederen for Café Væksthusets bestyrelse er ansvarlig 

for, at der forhandles løn med driftslederen i samarbejde med SCIENCErådets økonomiansvarlige minimum 

hvert andet år. Alle ændringer af driftslederens kontrakt og ansættelsesforhold skal godkendes af 

Hovedbestyrelsen. 

§22 

I situationer hvor underskuddet er så stort at Café Væksthusets likviditet ikke er dækkende hæfter 

SCIENCErådet med henblik på konkurs.  



SÆRLIGE FORHOLD 

§23 

STK. 1 

Et fagråd/faglig forening kan søge generalforsamlingen om indmeldelse i SCIENCErådet. En sådan 

indmeldelse godkendes på den efterfølgende generalforsamling. 

STK. 2 

Ved oprettelse af en ny studieretning påhviler det SCIENCErådet hovedbestyrelse at være de pågældende 

studerende ved SCIENCE behjælpelige ved opbygning af fagråd/faglig forening. 

STK. 3 

Det påhviler repræsentanterne for fagråd og faglige foreninger at sørge for, at SCIENCErådet er i besiddelse 

af et gyldigt sæt vedtægter for de respektive foreninger. 

§24 

Et fagråd/faglig forening kan melde sig ud af SCIENCErådet. 

§25 

STK. 1 

SCIENCErådets opløsning kan kun ske på en korrekt indkaldt generalforsamling jf. §5, stk. 5 og 6. 

STK. 2 

Punktet kan kun optages på dagsordenen, hvis: 

a. 1/4 af de studerende ved SCIENCE fremsat skriftligt forslag herom eller 

b. Hovedbestyrelsen har fremsat skriftligt forslag herom. 

STK. 3 

SCIENCErådets fortsatte beståen afgøres ved 2/3 flertal blandt de fremmødte studerende ved SCIENCE. 

STK. 4 

I tilfælde af SCIENCErådets opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue og aktiver 

medlemsforeningerne fordelt efter medlemstal. 



IKRAFTTRÆDELSE 

§26 

Vedtægterne i den foreliggende form er vedtaget på SCIENCErådets ordinære generalforsamling d. 7. 

januar 2015. 

 

 


