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Forslag til vedtægtsændringer ved VMFs Generalforsamling d. 12 oktober 2017 

 

§ 2, stk 1 

Nuværende: 

VMF danner sammen med de øvrige faglige foreninger/fagråd på KU SUND, SUNDrådet, Studenterforum 

SUND og skal gennem disse samarbejder forsøge at løse fælles problemer, samt varetage alle KU SUND 

studerendes interesser. 

Forslag:  

VMF danner SUNDrådet sammen med de øvrige faglige foreninger og fagråd på KU SUND. VMF skal gennem 

dette samarbejde forsøge at løse fælles problemer samt varetage KU SUND studerendes interesser. 

 

§2 stk 2 

Nuværende: 

Stk. 2 – VMF danner sammen med de øvrige faglige og sociale foreninger på Frederiksberg Campus 

Campusudvalget, der skal varetage de studerendes interesser på Frederiksberg Campus og det lokale 

studiemiljø. 

Forslag: 

VMF danner Campusudvalget sammen med de øvrige faglige foreninger på Frederiksberg Campus. Her 

varetages de studerendes interesser og det lokale studiemiljø på Frederiksberg Campus. 

 

 

§3, stk 2: 

Datoer foreslås rettet. 31/6 -> 30/6 og 31/9 -> 30/9. 

 

 

I § 3 stk 6, : 

Forslås det at udspecificerede informationskanaler ændres til det generelle ”relevante informationskanaler”. 

 

 

§3 stk. 11 

Nuværende: 

Stk. 11 – VMF’s 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. 
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Forslag: 

Stk. 11 – VMF’s årlige driftstilskud til International Veterinary Students’ Association Danmark (IVSA Danmark) 

udgøres af en procentsats af foregående regnskabsårs kontingentindtægter. Der skal ikke medregnes evt. 

kontingentrestance eller rykkergebyr.  Procentsatsen fastsættes én gang årligt ved vedtagelsen af budget på 

VMF’s ordinære generalforsamling. Tilskuddet udbetales til IVSA Danmark primo december. 

 

 

§7 stk. 2: 

Nuværende  

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 

år. Medlemmer af RSV og faste udvalg under VMF aflægger skriftlig beretning, som offentliggøres i Kanylen og 

hvis ej muligt, på hjemmesiden. 

Forslag 

Stk. 2 – På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det 

forløbne år. Medlemmer af RSV og faste udvalg under VMF opfordres til at aflægge skriftlig beretning, som 

offentliggøres i Kanylen og hvis ej muligt, på hjemmesiden. 

 

 

§7 Stk. 4 

Gallas regnskab og budget fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling efter kalenderårets afslutning. 

Paragraffen foreslås slettet. 

 

 

§8 stk. 2 

Nuværende: 

Stk. 2 – Sekretariatet 

j)   Studenterpolitisk ordfører 

 

Forslag: 

Stk. 2 – Sekretariatet 

j)   Et menigt medlem 
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§8 Stk 3 

Nuværende: 

Der vælges fire personer til VMF’s valgliste til Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab (SVH) 

på KU SUND. Næstformanden i SVH (konstitueres på SVH- møde) tilbydes en observatørpost i VMF’s 

sekretariat og har ret til at deltage i møder med VMF’s sekretariat. 

Forslag: 

Der vælges fire personer til VMF’s valgliste til Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab (SVH) 

på KU SUND. Der vælges desuden et antal suppleanter til VMF’s valgliste. Næstformanden i SVH (konstitueres 

på SVH- møde) tilbydes en observatørpost i VMF’s sekretariat og har ret til at deltage i møder med VMF’s 

sekretariat. Det forventes at denne deltager når det er relevant og som minimum én gang månedligt.  

 

 

§8 stk 4  

Nuværende: 

Der vælges til undervisningsudvalg.  

Der vælges til institutråd 

 

Forslag: 

Der vælges til undervisningsudvalg.  

Der vælges et antal personer til VMF’s valglister til relevante institutråd. 

 

 

§8 Stk. 5 

Nuværende: 

Repræsentanter til KU SUND’s organer 

a)  Repræsentant til Akademisk Råd, i alt vælges fire personer, hvoraf en bliver repræsentant, og de 

resterende tre bliver suppleanter. 

b)  Repræsentanter til Fakultets Arbejdsmiljøudvalget, herunder IAMU og FAMU. Der vælges tre-fire personer, 

som alle indgår på lige fod i et fælles udvalg, og de fordeler selv møder imellem sig. 

c)  Repræsentant til Salys hest udvalget 

 

Forslag: 

a)  Akademisk Råd 
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VMF opstiller kandidater på en relevant valgliste for at opnå mindst én repræsentant i Akademisk Råd. På 

generalforsamlingen vælges én spidskandidat til Akademisk Råd. Herefter vælges et antal supplerende 

kandidater i prioriteret rækkefølge.  

b)  Arbejdsmiljøudvalg 

Der vælges én Arbejdsmiljøsudvalgsrepræsentant. Denne er kontaktperson og repræsentant for VMF i både 

Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU) og de veterinære institutters lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU).   

 

 

§8 Stk 6 

Nuværende: 

Stk. 6 – Ansvarlige i VMF’s faste udvalg 

a)  Der vælges minimum to repræsentanter til hvert af de faste åbne udvalg 

x    Galla 

x    Bladudvalg 

x    Input 

x    Eventudvalg 

x    KRUUSEudvalget 

 

b)  Der vælges koordinatorer til tre rusture. 

Der vælges fire koordinatorer til hver tur, hvoraf en pr. tur er økonomisk ansvarlig. Desuden vælges en af 

koordinatorerne som overordnet ruskoordinator. 

 

c)  Til bladudvalget vælges der to assistenter. VMF’s informations- og webansvarlige er ansvarshavende 

redaktør på Kanylen. 

 

d)  Der vælges seks medlemmer til VMF’s medlemspuljeudvalg. Tre af disse skal være fra VMF’s sekretariat 

(interne medlemmer), de tre andre vælges blandt udefrakommende opstillere (eksterne medlemmer). 

 

Forslag: 

Stk. 6 – Ansvarlige i VMF’s faste udvalg 

a)  Der vælges minimum to repræsentanter til hvert af de faste åbne udvalg 

x    Bladudvalg 

x    Input 

x    Eventudvalg 
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x    KRUUSEudvalget 

 

b)  Der vælges op til to repræsentanter fra hver årgang til Salys Hest udvalget.  

 

c)  Der vælges koordinatorer til tre rusture. 

Der vælges fire koordinatorer til hver tur, hvoraf en pr. tur er økonomisk ansvarlig. Desuden vælges en af 

koordinatorerne som overordnet ruskoordinator. 

 

d)  Til bladudvalget vælges der to assistenter. VMF’s informations- og webansvarlige er ansvarshavende 

redaktør på Kanylen. 

 

e)  Der vælges seks medlemmer til VMF’s medlemspuljeudvalg. Tre af disse skal være fra VMF’s sekretariat 

(interne medlemmer), de tre andre vælges blandt udefrakommende opstillere (eksterne medlemmer). 

 

 

§8 Stk. 8 

 
Nuværende: 

 Suppleanter 

a)  For de i § 8 stk. 3 og 5 litra a valgte poster skal der vælges personlige suppleanter.  

b)  For de i § 8 stk. 4 valgte poster vælges en suppleant 

c)  For de i § 8 stk. 7 litra a vælges en suppleant 

 

Foreslås indskrevet i ovenstående stk og slettes herefter 

 

 

§ 9 

Nuværende: 

Valgperioden for alle valgte repræsentanter i § 8 stk. 2, stk. 4 stk. 5 litra b-c, stk. 6, stk. 7 og stk. 8 går fra 

førstkommende 1/11 til 31/10 det efterfølgende år. Undtagen nedenfor nævnte poster. 

a) For de i § 8, stk. 6. Tolv ruskoordinatorer er valgperioden dog fra generalforsamling til næste års ordinære 

generalforsamling i oktober. 

Tilføjelse c) for de i § 8 stk. 3 og stk. 5 litra a valgte repræsentanter er valgperioden bestemt ud fra 

valgreglerne ved Københavns Universitet. 
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Forslag: 

Valgperioden er for alle repræsentanter fra generalforsamling til næste års generalforsamling.  

Stk 2 - Undtaget for stk 1 er valgte repræsentanter til Institutråd, Studienævn, og Akademisk Råd, hvis 

valgperiode følger valgperioden fastsat af KU. Dog er repræsentanterne forpligtet til at forsøge at opnå valg 

ved Universitetsvalget i den mellemliggende periode fra generalforsamlingen til valgperiodens påbegyndelse.  

 

 

§14 stk 7 

 

Tilføjelse: 

Stk. 7 – Alle aktive VMF-medlemmer har stemmeret ved fremmøde 

 

 

§16 

Nuværende: 

RSV består af følgende medlemmer: 

a)  Formand 

b)  Næstformand  

c)  Sekretære 

d)  To kasserere 

e)  En SUND-repræsentant 

f)   En repræsentant i Campusudvalget  

g)  To Informations- og webansvarlig 

h)  Udvalgskoordinator 

i)   Studenterpolitisk ordfører 

j)   Næstformand i SVH (observatørpost) 

k)  En VMF repræsentant fra SVH 

l)   En årgangsrepræsentant for hver årgang m) En repræsentant fra IVSA’s bestyrelse 

n)  VMF’s repræsentant i Akademisk Råd. 

o)  En VMF repræsentant pr. undervisningsudvalg  

p)  En repræsentant pr. Rustur 

q)  En repræsentant pr. Intstitutråd 



 7 

 

Forslag 

RSV består af følgende medlemmer: 

a)  Formand 

b)  Næstformand  

c)  Sekretær 

d)  To kasserere 

e)  En SUND-repræsentant 

f)   En repræsentant i Campusudvalget  

g)  To Informations- og webansvarlige 

h)  Udvalgskoordinator 

i)   Et menigt medlem (valgt til sekretariatet)  

j)   Næstformand i SVH 

k)  En VMF repræsentant fra SVH 

l)   En årgangsrepræsentant for hver årgang m) En repræsentant fra IVSA’s bestyrelse 

n)  VMF’s repræsentant i Akademisk Råd. 

o)  En VMF repræsentant pr. undervisningsudvalg  

p)  En repræsentant pr. rustur 

q)  En repræsentant pr. Intstitutråd 
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§16 stk. 2 

Nuværende: 

Stk. 2 - De fra § 17 - stk. 1 er ansvarlige for kontakten og informationen mellem deres respektive udvalg og 

RSV. 

 

Forslag: 

Stk. 2 - De fra § 16 - stk. 1 er ansvarlige for kontakten og informationen mellem deres respektive udvalg og 

RSV. 

 

 

§ 17 stk 2 

Nuværende: 

Stk. 2 - Sekretariatet består af: 

i)   Studenterpolitisk Ordfører 

 

Forslag: 

Stk. 2 - Sekretariatet består af: 

i)   Et menigt medlem 

 

 

§20 stk 2 

Nuværende: 

Stk. 2 – VMF-Galla tegnes af to til fire ansvarlige arrangører. Disse vælges på VMF’s 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

Forslag 

Stk. 2 – VMF-Galla tegnes af to til fire ansvarlige arrangører. Disse vælges på RSV-mødet der ligger i 

januar/starten af det nye år. 
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§20 stk 5 

 

Nuværende: 

Stk. 5 – Regnskabet og budgettet fra gallafesten skal godkendes på VMF’s ekstraordinære generalforsamling. 

 

Forslag: 

Stk. 5 – Regnskabet og budgettet fra gallafesten skal godkendes på RSV-mødet der ligger i januar/starten af 

det nye år. 

 

 

§21 

Nuværende: 

Ruskoordinatorerne har til opgave at arrangere den årlige introduktion for de nye veterinærstuderende 

fordelt på tre forskellige rusture. 

Forslag: 

Ruskoordinatorerne har til opgave at arrangere den årlige introduktion for de nye veterinærstuderende 

fordelt på tre individuelle rusture. 

 

 

§21 stk 6 

Nuværende: 

Stk. 6: Rusinstruktører (RI) 

c)  Antallet af RI på hver rustur må ikke overstige 35, plus et medlem af en anden faglig forening på KU-SUND. 

Er dette tilfældet foretager koordinatorerne for den pågældende tur lodtrækning efter følgende system: 

i. Alle potentielle RI der opfylder de i a. og b. beskrevne betingelser inddeles i tre puljer: 1) 1. 

års studerende, 2) 2. års studerende, 3) 3. års studerende+. 

ii. I pulje 1) trækkes lod om 17 pladser, i pulje 2) trækkes lod om ni pladser, og i pulje 3) trækkes 

lod om ni pladser. 

iii. Er antallet af potentielle RI i en eller to af de tre puljer mindre end det tilladte antal RI, 

trækkes lod blandt de afviste i den/de resterende puljer. 

  

Forslag: 

Stk. 6: Rusinstruktører (RI) 
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c)  Antallet af RI på hver rustur må ikke overstige 36, plus evt. et medlem af en anden faglig forening på KU-

SUND. Er dette tilfældet foretager koordinatorerne for den pågældende tur lodtrækning efter følgende 

system: 

i. Alle potentielle RI der opfylder de i a. og b. beskrevne betingelser inddeles i tre puljer: 1) 1. 

års studerende, 2) 2. års studerende, 3) 3. års studerende+. 

ii. I pulje 1) trækkes lod om 16 pladser, i pulje 2) trækkes lod om 9 pladser, og i pulje 3) trækkes 

lod om 11 pladser. 

iii. Er antallet af potentielle RI i en eller to af de tre puljer mindre end det tilladte antal RI, 

trækkes lod blandt de afviste i den/de resterende puljer. 

 

 

§24 

Nuværende: 

VMF’s eventudvalg forestår gennemførslen af events af forskellig art. Udvalget har min. to 

ansvarlige og er et åbent udvalg. 

 

Forslag: 

VMF’s eventudvalg forestår gennemførslen af events af forskellig art. Udvalget har min. to ansvarlige der 

vælges på VMF’s generalforsamling og er et åbent udvalg
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