
Poster og udvalg i VMF 
- Hvad kan du blive? 

 

Poster i VMF’s sekretariat 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasserer (2 stk) 
- Udvalgskoordinator 
- Informationsansvarlig (2 stk) 
- Sekretær 
- SUND repræsentant 
- Campusudvalgs repræsentant 

 

Studienævnet for Veterinærmedicin og husdyrvidenskab  
Det overordnede ansvar for undervisningen ligger hos studienævnene. Studienævnet for Veteri-
nærmedicin og Husdyrvidenskab vedtager ændringer af studieordningerne for uddannelserne Ve-
terinærmedicin Bachelor og Kandidat, samt kandidaten i Animal Science.  
Studienævnet for Veterinærmedicin og Animal Science arbejder desuden bredt med at kvalitets-
sikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af 
uddannelsen.  
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab fastlægger også strategien for optag og 
træffer afgørelse om merit og dispensation. Studienævnet er kort sagt dem der tilrettelægger vo-
res uddannelse. 
I studienævnet sidder 6 studerende - 4 fra veterinærmedicin og 2 fra Animal Science. Derudover 
sidder der 6 VIP-repræsentanter (Videnskabeligt Personale). På den måde har vi lige repræsentati-
on og der er god mulighed for at få indflydelse.  
Studienævnsarbejdet kræver ca. 2-3 månedlige møder. Det er tale om det ordinære studie-
nævnsmøde en gang om måneden, forud herfor et formøde blandt os studenterrepræsentanter. 
Herudover er det sandsynligt, at man kommer i enten dispensationsudvalg, optagelsesudvalg eller 
meritudvalg, som vil betyde yderligere møder. Man skal have mod på at læse en del bilag herun-
der f.eks. studieordninger og kursusbeskrivelser. Det er også en fordel at være velformuleret og 
ikke være bange for at bede en professor tie stille, når man selv har ordet. Studienævnsrepræsen-
tanterne er i forhold dispensationssager med videre omfattet og beskyttet af at have tavsheds-
pligt. 

 
Undervisningsudvalg 

- Institut for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab (IVH) 
- Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV) 

Som repræsentant for de veterinærstuderende ved undervisningsudvalgene (IVH eller IKV) sidder 
du med til de møder, som undervisningsudvalget holder cirka en gang om måneden. Til disse mø-
der snakker I om undervisningen, kurserne og deres evaluering og du, som repræsentant, kommer 
med dit syn på sagen.  



Det er en god måde at få et indblik i hvordan undervisningen og kurserne er opbygget, da I disku-
terer kurser, deres handlingsplaner og evalueringen af undervisningen. Det er ydermere en god 
måde at få et indblik i hvordan underviserne opbygger kurserne og hvad fokuspunkterne er.  
Rollen som repræsentant for de veterinærstuderende kræver at man er forberedt til møderne da 
de studerendes mening også vil blive hørt gennem dig som repræsentant.  
Desuden er du forpligtiget til at deltage i de månedlige RSV-møder, således at du kan holde resten 
af repræsentantskabet opdateret i de ting som foregår på instituttet. 
 

Akademisk Råd 
Akademisk Råd er et organ på fakultetsniveau. Rådet arbejder med strategier for forskning, ud-
dannelse og vidensudveksling og rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet 
står desuden for sammensætning af de faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste viden-
skabelige stillinger, det tildeler ph.d.- og doktorgrader, og det udtaler sig om øvrige væsentlige 
akademiske forhold. 
Akademisk Råd på SUND består af 10 valgte VIP-medlemmer (Videnskabeligt Personale), 5 valgte 
studentermedlemmer og 3 valgte observatører for TAP-medarbejderne (Teknisk-Administrativt 
Personale). Dekanen er fast medlem af rådet. 
Normalt vælges én spidskandidat til AR samt et antal suppleanter/øvrige kandidater. VMF har dog 
flere år opnået at sætte sig på 2 ud af de fem studenterpladser.  
Akademisk Råd har et månedligt møde. Udover at være beredt på at læse tunge bilag skal man 
have mod på at åbne munden i et forum med fakultetets ledelse og nogle af universitets fremme-
ste forskere. I Akademisk råd får man både indblik og indflydelse på store og interessante beslut-
ninger på allerhøjeste niveau. 
 

Studenterforum 
Studenterforum består af studerende fra SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I 
Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold på fakultetsniveau, der har betydning for 
studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne. 
Dekanen og fakultetsdirektøren deltager også to gange årligt i Studenterforum.  
Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra Studenterpuljen SUND. 
 

VMF Medlemspulje og kongresstøtte 
Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til sociale og faglige arran-
gementer eller til faglige arrangementer fx i form af kongresser. VMF’s medlemspuljeudvalg be-
stræber sig på at puljen kommer flest mulige medlemmer til gode. 
Puljen er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Puljen kan nedlægges, hvis 
VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære disse poster. 
Ansøgninger sendes i elektronisk form til  
medlemspulje@studmedvet.dk - se retningslinjer for ansøgninger på VMF’s hjemmeside. 
Der vælges 6 medlemmer til disse puljer, 3 almene medlemmer i VMF og 3 sekretariatsmedlem-
mer.  

 
VMF EVENT 
VMF Event er et udvalg under VMF der har en ambition om at lave mange sjove og spændende 
events for VMF’s medlemmer som muligt. VMF event arrangerer bl.a. Karriereaften, Prøvespot for 
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1. årgang og mange andre events – de events der arrangeres er inspireret af dem der sidder i ud-
valget.  
Løbende information om Event-gruppen og events findes deres facebook-gruppe og i VMF’s ka-
lender 
Eventgruppen er et åbent udvalg og har to ansvarlige der vælges på VMF’s general forsamling 
VMF event har en økonomiansvarlig, der står for det økonomiske aspekt herunder regnskab og 
præsentation af regnskab på VMF’s generalforsamling. 
Udvalget kan umiddelbart stoppe optagelse af nye medlemmer, hvis der vurderes at der er til-
strækkeligt med frivillige for en periode 
Kontakt til event sker gennem event@studmedvet.dk eller ved at kontakte de ansvarlige 
 

VMF Input 
Formålet med Inputmessen er at skabe kontakt mellem de veterinær studerende, og veterinær 
relevante virksomheder. Arrangementet er opbygget som en messe, hvor virksomhederne betaler 
for at få en stand så de kan komme i kontakt med de studerende og fortælle om deres virksom-
hed.  
Som INPUT arrangør har I løbende møder, ca. en gang om måneden fra marts indtil sommerferien 
og efter ferien har I et møde om ugen op til INPUT messen. Opgaven, som INPUT-arrangør, består i 
at kontakte virksomheder og forberede selve INPUT messen og være til stede ved messen hele 
dagen. 
Uanset om du er på første eller sidste år af studiet er Input relevant for dig. Du har her en enestå-
ende mulighed for at komme i kontakt med virksomhederne og høre hvad de kan tilbyde dig som 
studerende og nyuddannet. Du kan bl.a. tale med dem om muligheden for praktikpladser, bache-
lorprojekter, specialeprojekter eller job. Måske endda blive inspireret til hvilken retning du skal gå. 
Hvis du gerne vil være med til at arrangere Input, kan du sende en mail til input@studmedvet.dk 
og få mere information. De kan altid bruge en ekstra hånd. 
Hold jer opdateret på deres hjemmeside www.vmfinput.dk/ 
Input har to hovedansvarlige der vælges på VMF’s generalforsamling  
 

VMF Galla 
Formålet med VMF Galla er at fejre VMF’s fødselsdag hvert år i november.  Medlemmer af VMF 
har mulighed for at købe billetter og der inviteres officielle gæster, herunder dekanen og studiele-
deren. Under gallaaftenen danses der Les Lancier og der afholdes øve-aftner inden. Der erhverves 
gallamedhjælpere til aftenen.  
Bestyrelse  
VMF Galla har to hovedansvarlige der vælges på VMF’s generalforsamling, og har to føl der afhol-
der galla året efter. 
Galla understøttes af VMF med et fast beløb hvert år.  
vmfgalla@hotmail.com 
 

FAMU-udvalg 
Der vælges 3-4 personer til FAMU-udvalget, som er Fakultetets ArbejdsMiljø Udvalg. Udvalgets 
arbejde består i at optimere arbejdsforholdene for både studerende og undervisere.  
famu@studmedvet.dk 
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Kanylen 
Kanyleudvalget forestår udgivelsen af foreningens medlemsblad ”Kanylen”. Det er et åbent ud-
valg. Der vælges to ansvarlige på VMF’s generalforsamling. Et eventuelt overskud går til VMF.  
kanylen@studmedvet.dk  

 
Ruskøerne 
Ruskøerne er ansvarlige for at arrangere og afholde rusturene: Camp Vet, Team Sverige og Port 
Arthur. Herunder arrangere alt praktisk, udvælge rusinstruktører, afholde rusbureau med videre. 
Følger egne retningslinjer for dette og vælges som oftest ved fredsvalg på GF.  

 
Nordisk Veterinær Mesterskab  
NVM står for Nordisk Veterinær Mesterskab. I én weekend hvert år i blok 1 i slutningen af sep-
tember eller starten af oktober er der et mesterskab i atletik- og løbekonkurrencer på skift i de 
nordiske lande: Sverige, Finland, Norge og Danmark. Det er ikke et krav at du er god til atletik for 
at kunne være med. Her får du et break fra hverdagen ved at investere bare én weekend væk fra 
bøgerne. I denne weekend får du en blanding af en masse af livets goder – fællesskab, sport, fest, 
nye oplevelser, nye venner, se og høre om vores dejlige uddannelse fra vores nordiske naboers 
perspektiv og ikke mindst sjov og hygge. 
I løbet af sommeren vil der være tilmelding efter først til mølle princippet, der er ca. 25 pladser. 
Ved interesse se fb-siden ”Nordisk Veterinær Mesterskab – Danmark” eller kontakt 
nvm@studmedvet.dk  

 
Kruuse-udvalget  
KRUUSE-udvalget er et åbent udvalg, hvis arbejde består i at videreformidle donationer fra KRUU-
SE til dyrlægestuderende, der skal på praktikophold eller lave frivilligt arbejde på dyreklinik-
ker/hospitaler rundt om i udlandet. For at sørge for den bedst mulige fordeling af donationerne, 
skal der indsendes skriftlige ansøgninger til udvalgets mailadresse. Disse ansøgninger skal indehol-
de oplysninger om hvilken type frivilligt arbejde der skal udføres, hvilken type dyr der skal arbej-
des med, hvilke donationer der kunne være egnede samt hvor meget plads (kg) de studerende har 
til donationerne. Ansøgninger fra de studerende gennemgås og donationerne skal tilpasses de 
enkelte formål. Når de studerende har været afsted, skal der indsamles skrivelser og billeder fra 
deres ophold, hvor der skal gøres lidt ”reklame” for KRUUSE’ bidrag.  
Der holdes møder som udvalget finder det nødvendigt. Typisk vil der være mest at lave op til 
sommerferien, hvor mange tager ud for at lave frivilligt arbejde. Men alt i alt er der tale om et 
overskueligt udvalgsarbejde.  
kruuse@studmedvet.dk 

 
 
Salys hest udvalg 
’Salys Hest’ udvalget står for udvælgelsen og udnævnelsen af vinderen til prisen ’Salys Hest’ – 
årets underviser på Veterinærmedicin. Prisen er indstiftet af VMF for at påskønne god undervis-
ning, som set fra de studerendes side, ikke bør være et sekundært arbejde ved siden af forskning, 
men bør værdsættes og efterspørges i sig selv. Alle undervisere vil få besked om deres indstilling. 
Den endelige vinder findes af Saly’s hest udvalget på baggrund af velbegrundede indstillinger. Pri-
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sen uddeles hvert år, sammen med et indgraveret dørskilt og retten til eet års varetægt af Saly’s 
Hest-statuetten. 
Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Smediefestens Fortorvscafe. ’Salys Hest’ udvalget er et 
lukket udvalg, der består af 6 medlemmer (4 bachelorstuderende og 2 kandidatstuderende), der 
vælges hvert år på VMFs ordinære generalforsamling.  
salyshest@studmedvet.dk 

 

IVSA DANMARK 
IVSA Danmarks formål er at hjælpe veterinærstuderende der skal ud og rejse under studiet, samt 
skabe internationalt netværk for rejsende veterinærstuderende. IVSA står for International Veteri-
nary Students Association og er en sammenslutning af veterinærstuderende fra hele verden. For-
eningen blev grundlagt i Danmark i 1951 og i dag er IVSA Danmark stadig meget aktiv i foreningens 
foretagende og aktiviteter. 
IVSA følger egne vedtægter og vælger egen bestyrelse – se mere på deres hjemmeside  
www.ivsa-denmark.dk/ 
Du kan kontakte IVSA på ivsadenmark@gmail.com 
Medlemmer af IVSA Danmark er enhver, der er medlem af VMF. 
 

Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat 
Legatet giver støtte til dyrlægestuderende ved KU-SUND (førhen Den Kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole). Legatet yder støtte til dyrlægestuderende, som ved studierejser ønsker at supplere ud-
dannelsen ved KVL og som skønnes at have gode forudsætninger for at opnå et godt fagligt udbyt-
te af en sådan økonomisk støtte. 
Legatmodtagerne skal snarest efter studierejsens afslutning indsende en kort rapport/beskrivelse 
om udbyttet af studierejsen og hvorfor netop legatet skal uddeles til din rejse. Vær opmærksom 
på, at der kun kan ansøges til fremadrettede ture/rejse. 
Der vælges to repræsentanter  som hver især sidder i en periode på 2 år.  
 

Årgangsrepræsentanter 
Årgangsrepræsentanten fungerer som bindeled mellem sin årgang og  KU samt VMF. Det betyder 
at I holder møder og taler med Jeres årgang, og derefter udtaler jer på vegne af flertallet. Helt 
konkret kan opgaver være at: Tage kontakt til administration/undervisere/VMF ved problemer 
relevante for et flertal/alle på årgangen. Videregive information til sin årgang på vegne af admini-
stration/undervisere/VMF. Holde sig opdateret på studenterpolitik på campus der er relevant for 
veterinærstuderende, og videregive relevant information til årgangen. Deltage i møder arrangeret 
af VMF eller administration (se næste punkt).  
Som årgangsrepræsentant forventes du at deltage på møder og holde dig opdateret på det veteri-
nær relevante studenterpolitiske arbejde der foregår på Frederiksberg campus og SUND. Årgangs-
repræsentanterne skal fast deltage i følgende møder: RSV, VMF’s generalforsamling og Årgangs-
repræsentantmøder med studievejledningen på KU-SUND. 
Årgangsrepræsentanter vælges internt på årgangene årligt.  
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