Forslag til vedtægtsændringer til ekstraordinær
generalforsamling 12/5-2022

Forslag 1:
§1 stk. 2.
Original: Internationalt hedder foreningen Union of Natural Resource Students, forkortes FN.
Ændring: Internationalt hedder foreningen Union of Natural Resource Students, som
forkortes “FN”.

Ændringsgrundlag: Forslaget sikrer at paragraffen matcher med skrivemåden i §1
stk. 1, samt at læseligheden fremmes.
Forslag 2:
§2 stk.1.
Original: FN har til formål at danne rammen om sociale og faglige arrangementer på tværs
af studieretninger i FN.
Ændring: FN har til formål at danne rammen om sociale og faglige arrangementer på tværs
af de, i bilag 1, nævnte studieretninger. i FN.
Ændringsgrundlag: Forslaget fjerner eventuel forvirring over hvilke studieretninger der er tale
om, samt følger formulering fra resten af dokumentet.

Forslag 3:
Gennemgående. (§3 stk. 1, §8 stk. 1, 2, 2(1), 4 og 5, og §10 stk. 8).
Original: (...) de i bilag 1 nævnte uddannelser, (...).
Ændring: (...) de, i bilag 1, nævnte uddannelser, (...).
Ændringsgrundlag: Forslaget fremmer læseligheden af dokumentet.

Forslag 4:
§3 stk. 3.
Original: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, som ligeledes tager
beslutning om opkrævningsformen.
Ændring: Kontingentets størrelse fastsættes af Generalforsamlingen. som ligeledes tager
beslutning om opkrævningsformen.
Ændringsgrundlag: Da opkrævningsformen for kontigentet involverer eksterne partnere (JA)
og beslutningen derfor ikke kan tages udenom dem.
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Forslag 5:
§3 stk. 4.
Original: Foreningen kan optage alle tidligere studerende fra Københavns Universitet som
passive medlemmer.
Ændring: Foreningen kan optage alle tidligere studerende fra Københavns Universitet som
passive medlemmer.
Ændringsgrundlag: Vi vil gerne fjerne stk. 4, da vi ikke mener at det giver mening at
optage passive medlemmer. ved fjernelse af dette styk, er det kun studerende ved et af de, i
bilag 1, nævnte uddannelser som kan melde sig ind på ny. Dog kan i forvejen værende
medlemmer forblive passive medlemmer efter ophørt studie, såfremt de ikke melder sig ud.

Forslag 6:
§4 stk. 2/§5.
Vi vil gerne indføre et mellemrum mellem disse paragraffer.
Original: Stk. 2. Nye udvalg og interessegrupper kan oprettes med bestyrelsens
godkendelse.
Generalforsamlingen
§ 5 Generalforsamlingen er FN’s øverste myndighed. Beslutninger taget på en
generalforsamling (...).
Ændring: Stk. 2. Nye udvalg og interessegrupper kan oprettes med bestyrelsens
godkendelse.
(indfør mellemrum her).
Generalforsamlingen
§ 5 Generalforsamlingen er FN’s øverste myndighed. Beslutninger taget på en
generalforsamling (...).
Ændringsgrundlag: Det ser meget bedre ud.

Forslag 7:
§6 stk. 1.
Original: På den ordinære generalforsamling fremlægger forpersonen FN’s årsberetning til
diskussion og godkendelse.
Ændring: På den ordinære generalforsamling fremlægger forpersonen FN’s årsberetning til
diskussion og godkendelse. Såfremt forpersonen ikke har mulighed for at fremlægge
årsberetning, vælger bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem, der fremlægger årsberetningen.
Ændringsgrundlag: Indførsel således at et andet bestyrelsesmedlem kan tiltræde, skulle
forperson blive forhindret. Giver mere fleksibilitet for bestyrelsen.
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Forslag 8:
§6 stk. 2.
Original: På den ordinære generalforsamling fremlægger FN’s kasserer et revideret
regnskab samt et budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, herunder
fastsættes det kommende års medlemskontingent.
Ændring: På den ordinære generalforsamling fremlægger FN’s kasserer et revideret
regnskab samt et budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse, herunder
fastsættes det kommende års medlemskontingent. Såfremt kassereren ikke har mulighed for
at fremlægge revideret regnskab og budgetforslag, vælger bestyrelsen et andet
bestyrelsesmedlem, der fremlægger på kassererens vegne.
Ændringsgrundlag: Indførsel således at et andet bestyrelsesmedlem kan tiltræde, skulle
kasserer blive forhindret. Giver mere fleksibilitet for bestyrelsen.

Forslag 9:
§6 stk. 3 (3).
Original: Forpersonens årsberetning - diskussion og godkendelse.
Ændring: FNs årsberetning - diskussion og godkendelse.
Ændringsgrundlag: Det er beskrevet som FNs årsberetning i stk. 1. Forslaget sikrer mere
konsekvent beskrivelse.

Forslag 10:
§6 stk.3 (7.a).
Original: Valg af: a. Bestyrelse, herunder: forperson, næstforperson, kasserer, et
menigt medlem, FNIS forperson, PR-koordinator, to ruskontakter,
interessegruppekontakt,SCIENCErådsrepræsen-tant, SUNDrådsrepræsentant,
campusudvalgsrepræsentant og UPF forperson.
Ændring: Valg af: a. Bestyrelse, herunder: forperson, næstforperson, kasserer, et menigt
medlem, FNIS forperson, PR-koordinator, to ruskontakter, interessegruppekontakt,
SCIENCErådsrepræsentant, SUNDrådsrepræsentant, campusudvalgsrepræsentant og UPF
forperson.
Ændringsgrundlag: Formateringsfejl.

Forslag 11:
Gennemgående. (§6 stk. 3. (9-12)).
Original: (...) rep. (...).
Ændring: (...) repræsentant(er) (...).
Ændringsgrundlag: “rep.” er ikke en grammatisk gældende forkortelse for repræsentant, men
for republik el. reparation. Samt at der står suppleant til fulde uden forkortelse.
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Forslag 12:
§8 stk. 5.
Original: Alle studerende på de i bilag 1 nævnte uddannelser har stemmeret på
generalforsamlingen for så vidt angår opstilling af kandidater til studienævn samt
undervisningsudvalg.
Ændring: Alle studerende på de i bilag 1 nævnte uddannelser har stemmeret på
generalforsamlingen for så vidt angår opstilling af kandidater til alt andet end bestyrelsen.
Ændringsgrundlag: Det er i vores interesse at få flere studerende til at være aktive i studieliv
og studiepolitik, derfor vil vi ikke forhindre folk i at stemme på kandidater til andet end
bestyrelsen.

Forslag 13:
§9 stk. 1.
Original: Referater af generalforsamlinger tjener som juridisk bindende dokumentation ved
realisering af vedtægterne og de trufne beslutninger.
Ændringer: Referat af generalforsamling tjener som juridisk bindende dokumentation ved
realisering af vedtægterne og de trufne beslutninger.
Ændringsgrundlag: For ensartet betegnelse gennem dokumentet.

Forslag 14:
§13 stk. 6.
Original: Kassereren har bemyndigelse til at foretage køb af værdipapirer med forenings
midler, så længe dette godkendes af bestyrelsen. Kassereren har bemyndigelse til at foretage
salg af værdipapirer alene med forpersonens godkendelse.
Ændring: Kassereren har bemyndigelse til at foretage køb og/eller salg af værdipapirer med
foreningens midler, så længe dette godkendes af bestyrelsen. Kassereren har bemyndigelse
til at foretage salg af værdipapirer alene med forpersonens godkendelse.
Ændringsgrundlag: Kasserer skal have bemyndigelse til både køb og salg. Vi ønsker dog at
begge dele foregår med bestyrelsens godkendelse.
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