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Samarbejdsaftale mellem Smediefesten og de 

faglige foreninger FN, FB, FLS, FEF og VMF.  

01.11.2016  

Smediefesten er et selvstændigt tværfakultært udvalg under de faglige foreninger: FN, FB, FLS, 

FEF og VMF på Frederiksberg Campus.  

Formålet med samarbejdet mellem de faglige foreninger, FN, FB, FLS, FEF og VMF er at styrke 

samarbejdet på tværs af studieretningerne og bevare traditionen om en årlig Smediefest for de 

studerende på Frederiksberg Campus.  

Smediefestens arrangører består af 10 bosser og deres føl, i alt 20 studerende, samt 14-22 

medhjælpere (coolier) under smedieugen. Bosserne har det overordnede ansvar for at 

Smediefesten afholdes, samtidig med, at de oplærer deres føl til at kunne overtage ansvaret det 

efterfølgende år. 

Det tilstræbes, at antallet af bosser, føl og medhjælpere er fordelt ligeligt mellem de faglige 

foreninger der tager del i samarbejdsaftalen. I det tilfælde at der melder sig for mange som 

medhjælpere, har bosserne ansvaret for at udvælge medhjælperne, med fokus på at opnå en så 

lige fordeling, af deltagerne, imellem studieretningerne som muligt. 

Planlæggelsen af Smediefesten tager udgangspunkt i bossernes hvide bøger, så længe dette er i 

overensstemmelse med de faglige foreningers interesse om at undgå økonomisk underskud.  

Musikudvalget vælges i september. I Musikudvalget er man med til at lave musikprogrammet, 

booke kunstnere samt servicere kunstnerne under Smediefesten, dermed er man sikret en plads 

som medhjælper. Musikudvalget består af max. 8 studerende. Det tilstræbes, at pladserne i er 

ligeligt fordelt imellem de faglige foreninger der tager del i samarbejdsaftalen.  

De faglige foreninger forpligtiger sig til at støtte Smediefesten i promoveringen af selve festen, 

samt aktivt at deltage i rekrutteringen af nye føl og medhjælpere. 

Det tilstræbes at Smediefesten deltager ved mindst et af hver af de faglige foreningers 

rusarrangementer i september, som et led i promoveringen af festen. De faglige foreninger har 

ansvaret for at kontakte Smediefesten omkring datoerne, på de rusarrangementer, de skal deltage 

i.  

Smediefesten forpligtiger sig til at orientere de faglige foreninger om ny information, datoer og 

arrangementer i relation til Smediefesten, denne information sendes til de faglige foreningers mail. 

 

Smediefesten og de faglige foreninger forpligter sig til at orientere hinanden ved ændringer af 

formål samt ændringer af kontaktoplysninger. 

Økonomi: 

Smediefestens regnskabsår går fra november til november. 



Samarbejdsaftale mellem Smediefesten og de faglige foreninger FN, FB, FLS, FEF og VMF. 

2 
 

Revisorerne gennemgår Smediefestens regnskab og budget i september. Revisorerne udvælges 

af de faglige foreninger FN, FB, FLS, FEF og VMF. 

Smediefesten forpligtiger sig til årligt, i november, at fremlægge regnskab og budget for det 

efterfølgende år, for FN, FB, FLS, FEF og VMF. Smediefesten forpligtiger sig ligeledes til at 

orientere de faglige foreninger hvis der forekommer større afvigelser i forhold til budgettet samt 

forpligter sig til at besvare henvendelser fra faglige foreninger. 

De fagligere foreninger støtter med et fast årligt beløb på hvad der svarer til 10 kr. pr. medlem. 

Smediefesten står for at indkræve pengene fra de faglige foreninger, dette er uddybet i bilaget. 

Hvis der genereres et overskud vil dette tilfalde Smediefesten.  

I tilfælde af et eventuelt underskud vil FN, FB, FLS, FEF og VMF støtte i form af et lån til at dække 

ubetalte udgifter. Lånet fordeles mellem foreningerne, fordelt pr. antal af medlemmer i de enkelte 

foreninger. Der skal snarest efter regnskabsårets afslutning, udarbejdes en afbetalingsordning. 

Denne udarbejdes i et samarbejde mellem Smediefesten, FN, FB, FLS, FEF og VMF. 

I tilfælde af, at et eventuelt underskud viser sig at være så stort, at bosserne for Smediefesten og 

FN, FB, FLS, FEF og VMF vurderer, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at videreføre 

Smediefesten, kan denne nedlægges af de faglige foreninger og i et sådant tilfælde vil FN, FB, 

FLS, FEF og VMF dække underskuddet fordelt på antal medlemmer i foreningerne. 

Aftalens ikrafttræden og ophør: 

Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift. 

Såfremt en faglig forening ikke ønsker at forsætte samarbejdet kan aftalen til enhver tid opsiges, 

men kontrakten vil forløbe indtil begyndelsen af næste regnskabsår (i november).  Ved opsigelse 

eller udtrædelse vil den senest forhandlede afbetalingsordning være gældende.  

Hvis en forening vælger at træde ud af samarbejdsaftalen efter der er udarbejdet en 

afbetalingsordning på et lån til Smediefesten og lånet er givet, vil foreningen være bundet til 

afbetalingsordningen. Men de kan frit trække sig ud af samarbejdsaftalen og hæfter dermed ikke 

længere for foreningen. 

Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den anden part bringe 

aftalen til ophør. Inden sådan ophævelse finder sted, skal den anden part dog via skrift have 

opfordret den misligholdende part til inden 30 dage at rette misvedligeholdelse. Rettes 

misligholdelsen af den misligholdende part og har rettelsen fundet sted inden 30 dage, kan 

ophævelsen ikke ske som følge af den påtalte misligholdelse. 

 

 

 

Dato:  Underskrift: ___________________________ (FN-formand) 
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Dato:  Underskrift: ___________________________ (FB-formand) 

 

Dato:  Underskrift: ___________________________ (FLS-formand) 

 

Dato:  Underskrift: ___________________________ (FEF-formand) 

 

Dato:  Underskrift: ___________________________ (VMF-formand) 

 

Dato: Underskrift:____________________________(Smedieboss) 
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Bilag 1) 

Dette bilag er et overbliksbillede af fordelingen af studerende i de faglige foreninger pr. 1. 

november. 

Tallene kan variere fra år til år, men tilskuddet fastsættes efter dettes år medlemstal og beløbets 

størrelse og fordeling revideres efter forespørgsel fra de faglige foreninger, eller som minimum 

hver 3. år. 

Dette bilag opdateres senest i år 2019. 

 

 

Faglig forening Antal medlemmer pr. 
1. November 

Tilskud  

FN 600 6000 kr.  

FB 200 2000 kr.  

FLS 300 3000 kr.  

FEF 265 2650 kr.  

VMF 1000 10.000 kr.  

 

Bilag 2) 

Mailliste: 

Forening Mail 
 

Smediefesten Smediefesten@gmail.com 

VMF vmf@studmedvet.dk 

FN fn@naturstud.dk 

FB fb.bestyrelse@gmail.com 

FLS  

FEF fef.best@gmail.com 

 

Note om ansøgning af penge:  

FN: Der skal ansøges som anvist på hjemmesiden www.Naturstud.dk. 

FB: Der sendes en ansøgning til mailen.  

VMF: Der sendes mail til kasserne på kasserer@studmedvet.dk. 

FEF: Der sendes en ansøgning til mailen. 

FLS: Der sendes en ansøgning til mailen. 

mailto:vmf@studmedvet.dk
https://webmail.ku.dk/OWA/redir.aspx?C=uTtPb8R0B96S7qE1wxPTMZtlhvKwSzdcxtmM0v7Zu7VtfGf6H-fTCA..&URL=mailto%3afb.bestyrelse%40gmail.com
https://webmail.ku.dk/OWA/redir.aspx?C=rlp8kWETQ11PkKrGkGKLPClMcrvJds-_6koGe_cudpdQc_2mn-fTCA..&URL=mailto%3afef.best%40gmail.com
mailto:kasserer@studmedvet.dk

