
Samarbejdsaftale mellem Veterinær 
Medicinsk Forening (VMF) og SCIENCEra det 

Indledning 
Baggrund 
VMF og SCIENCErådet ønsker med samarbejdsaftalen at sikre en gensidig dialog om forhold af betydning 

for de studerende på Frederiksberg Campus, herunder særlig studenteraktiviteter, der går på tværs af 

studerende med tilknytning til Frederiksberg Campus. 

Formål 
Samarbejdsaftalen formulerer rammerne for denne gensidige dialog, herunder spørgsmål om gensidig 

informationspligt, gensidig medinddragelse i foreningsarbejdet samt økonomiske spørgsmål forbundet med 

tværgående studenteraktiviteter. 

Informationsudveksling mellem VMF og SCIENCErådet 
§ 1 

VMF og SCIENCERådet forpligter sig til så vidt muligt sikre løbende og gensidig informationsudveksling i 

forhold til viden om ændringer i studiemiljø, studieforhold og andre forhold af betydning for de studerende 

på Frederiksberg Campus. 

Informationsudvekslingen kan ske via møder eller på skrift. 

§ 2 

VMF og SCIENCERådet er omvendt ikke forpligtet til et studenterpolitisk samarbejde. 

Gensidig medinddragelse i foreningsarbejdet i henholdsvis VMF og 

SCIENCErådet 
§ 3 

VMF og SCIENCErådet forpligter sig til løbende og gensidig medinddragelse i hinandens arbejde. 

§ 4 

VMF og SCIENCErådet forpligter sig til at sikre løbende og gensidig inddragelse i forbindelse med 

afholdelsen af generalforsamlinger, årlige budgetmøder i tværfakultære underudvalg på Frederiksberg 

Campus og relevante bestyrelsesmøder. 

Ved deltagelse i generalforsamlinger, årlige budgetmøder i underudvalg og relevante bestyrelsesmøder har 

inviterede deltagere alene status af observatør.  



Observatørerne modtager det samme mødemateriale som ordinære deltagere. 

Der er VMF og SCIENCErådet selv ,der beslutter, hvem de vil sende til hinandens generalforsamlinger, årlige 

budgetmøder i underudvalg og relevante bestyrelsesmøder. Af hensyn til fortrolighed og praktisk 

planlægning kan der alene sende 2 observatører til hvert møde. 

Økonomiske spørgsmål forbundet med tværgående studenteraktiviteter  

§ 5 

VMF og SCIENCErådet forpligter sig til at sikre afklaring af økonomiske spørgsmål forbundet med 

studenteraktiviteter, der går på tværs af studerende med tilknytning til Frederiksberg Campus. 

§ 6 

Til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter som involverer VMF-medlemmer og som afholdes af 

SCIENCErådet eller af foreninger, der til formålet har modtaget støtte fra SCIENCErådet samt understøttes 

administrativt af SCIENCErådet, giver VMF årligt SCIENCErådet et tilskud. 

Tilskuddet fastsættes på baggrund af den forholdsmæssige del af omkostningerne til aktiviteter samt den 

forholdsmæssige del af SCIENCErådets administrationsomkostninger, fratrukket udgifter, der udelukkende 

berører SCIENCE og SCIENCE-studerende  

Tilskuddets størrelse udregnes og fastsættes i september, så dette kan godkendes på VMF’s 

generalforsamling og SCIENCErådets hovedbestyrelsesmøde. Tilskuddet opkræves i december af 

SCIENCErådets sekretariat. 

SCIENCErådet forpligter sig til at aflægge regnskab. SCIENCErådets økonomi og driftsansvarlige sender 

SCIENCErådets reviderede årsregnskab samt budget til VMF’s bestyrelse og besvarer løbende henvendelser 

fra VMF’s sekretariat omkring økonomi og drift. 

Ved opsigelse af samarbejdsaftalen tilbagebetales tilskuddet forholdsmæssigt (100.000kr/12). 

§ 7 

SCIENCErådet forpligter sig til at støtte op om tværfakultære arrangementer på Frederiksberg Campus. 

Dialogmøder mellem VMF og SCIENCErådet 
§ 8 

Foruden den gensidige informationsudveksling og medinddragelse, som er beskrevet ovenfor, forpligter en 

repræsentant fra VMF sig til årligt at deltage i min. 4 af SCIENCErådets hovedbestyrelsesmøder. Efter behov 

kan der arrangeres yderligere dialogmøder. 

§ 9 

Foruden dialogmøderne forpligter SCIENCErådet sig til årligt at deltage i et RSV møde som VMF indbyder til. 



Ikrafttræden og opsigelse af aftale 
§ 10 

Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift. 

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Hvis aftalen opsiges mindre end 3 måneder inden 

genforhandling, vil det senest forhandlede beløb være gældende i opsigelsesperioden. 

§ 11 

Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i denne aftale, kan den anden part bringe aftalen til ophør. 

Inden en sådan ophævelse finder sted, skal den anden part ved skriftlig henvendelse have opfordret den 

misligholdende part til inden 30 dage at rette misligholdelsen. Har rettelsen fundet sted inden 30 dage, kan 

ophævelsen ikke ske som følge af den påtalte misligholdelse. 

§ 12 

Aftalen evalueres af parterne i januar 2017 med henblik på eventuelle justeringer. 

Bilag 

 
Bilag 1: Beskriver SCIENCErådets specifikke områder hvor VMF er inkluderet 

Bilag 2: SCIENCErådets vedtægter 

Bilag 3: SCIENCErådets årsregnskab 

 

Beløbet er i 2015 og 2016 fastsat til 100.000 kr. 

 

For VMF   For SCIENCErådet 

Mia Berg   Ulrik Vintzensen Dalgaard 

 

 


