Vedtægter for Studenterrådet i VIA
Vedtaget d.25. februar 2022 på Generalforsamling i Studenterrådet i VIA

Indholdsfortegnelse
Navn og hjemsted ............................................................................................................................................. 2
Formål ............................................................................................................................................................... 2
Medlemmer ...................................................................................................................................................... 2
Generalforsamling ............................................................................................................................................ 2
Tillidsposter ....................................................................................................................................................... 3
Mødeafholdelse ................................................................................................................................................ 4
Beslutningskompetence ................................................................................................................................... 5
Mistillidsvotum ................................................................................................................................................. 5
Økonomi ............................................................................................................................................................ 5

Side | 1

Navn og hjemsted
§1. Foreningens navn er Studenterrådet i VIA.
§2. Foreningen er hjemmehørende ved VIA University College.

Formål
§3. Studenterrådet i VIA repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig,
studenterpolitisk og social karakter.
Stk. 2. Dette indeholder, men er ikke udelukket til, dannelse af lokale De Studerendes Råd (DSR), finde
repræsentanter til diverse udvalg i VIA, fungere som sparringspartner til studerende, direktionen, Studieliv
og andre relevante.

Medlemmer
§4. Studenterrådet i VIAs bestyrelse består af; de studentervalgte repræsentanter til VIAs bestyrelse,
formandskabet, de studentervalgte internationale repræsentanter og de studentervalgte
bestyrelsesmedlemmer fra de individuelle campusser.
§5. Hver campus har max. to pladser i bestyrelsen.
Stk. 2. Hvert bestyrelsesmedlem skal være aktiv lokalt; enten i DSR, sociale udvalg eller lignende.
Stk. 3. Campusserne indsender og tilbagetrækker selv deres bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Et nyt medlem af bestyrelsen fra en campus skal have indsendt et referat fra det pågældende
møde, hvor det skal fremgå hvor mange deltager der var til mødet, resultatet af valget samt vedtægterne
fra Campus-DSR, før medlemmet kan accepteres ind i bestyrelsen.
Stk. 5. Hvis et campus-DSR ikke eksisterer på en pågældende campus, kan formandskabet indkalde alle
studerende på den pågældende campus for at vælge bestyrelsesmedlemmer til Studenterrådet i VIA.
§6. Hvis en campus har en eller flere tilknyttede satellitter, skal de tilbydes 1 af de 2 pladser i
bestyrelsen, såfremt de ønsker dette.
§7. Ved udeblivelse af 3 sammenhængende møder, uden en given begrundelse til formandskabet eller
studenterkoordinatoren, kan formandskabet udmelde det pågældende bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Denne udmeldelse skal fremgå som et punkt på dagsordenen til det næstkommende møde.

Generalforsamling
§8. Studenterrådet i VIAs øverste myndighed er generalforsamlingen.
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§9. Alle tilstedeværende studerende fra VIA University Colleges grunduddannelser har opstillings- og
stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 2. Hvis en studerende er på orlov, eller på anden måde ikke er aktivt studerende, kan denne ikke
besidde tillidsposter ved Studenterrådet i VIA eller i VIAs bestyrelse.
Stk. 3. Ved opstilling til en tillidspost er det muligt at fremsende motiveret opstillingspapir senest 15
dage inden generalforsamlingens afholdelse, som udsendes med den endelige dagsorden.
§10. Generalforsamlingen skal holdes 1 gang om året i først kvartal.
§11. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Indkaldelsen skal sendes til alle studerende via deres mail samt lægges på VIA.DK og overholde
§26. stk. 2.
Stk. 3. Generalforsamlingen skal være varslet 4 uger før afholdelsen ved mail til DSR-postkasser og alle
studerende i VIA samt lægges på VIA.DK.
§12. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsordenen.
Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere.
Formandskabets årsberetning.
Regnskab.
Næste periodes budgetramme.
Vedtægtsændringer.
Valg af formandskab.
Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Eventuelt.

§13. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, af forslag som har været modtaget af
formandskabet senest 2 uger inden generalforsamling.
§14. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 flertal.
§15. Alle beslutninger truffet ved generalforsamlingen har øjeblikkelig virkning.
§16. Der føres beslutningsreferat af generalforsamling, som offentliggøres på VIA.DK senest 14 dage
efter generalforsamlingen.
§17. Ved stemmelighed følges §30 stk. 2.
§18. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis der er 2/3 flertal for dette blandt
bestyrelsesmedlemmerne i Studenterrådet i VIA.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling er ikke underlagt §26 stk. 2.

Tillidsposter
§19. Formandskabet består af 1 formand og 1 næstformand.
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Stk. 2. Ved fratrædelse af formanden og/eller næstformanden kan bestyrelsen vælge en ny studerende
til den pågældende position eller indkalde til generalforsamling jf. §18.
§20. Formandskabet udgør den daglige ledelse af Studenterrådet i VIA.
§21. De studerendes repræsentanter i VIAs bestyrelse består af to studerende, der vælges ind ved den
årlige generalforsamling.
Stk. 2. Ved fratrædelse af en repræsentant, vælger Studenterrådet i VIAs bestyrelse en ny repræsentant.
Stk. 3. Studentervalgte til VIAs bestyrelse bliver samtidig valgt ind som bestyrelsesmedlem i
Studenterrådet i VIA med samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer, og deltager aktivt på
Studenterrådets møder.
§22. Repræsentanterne for internationale studerende udgøres af to studerende, der vælges ind ved den
årlige generalforsamling. Deres opgave er at repræsentere internationale studerende på tværs af alle VIAs
campusser ind i Studenterrådet i VIA.
Stk. 2. Ved fratrædelse af en repræsentant, vælger Studenterrådet i VIAs bestyrelse en ny repræsentant.
Stk. 3. Repræsentanter bliver samtidig valgt ind som bestyrelsesmedlemmer i Studenterrådet i VIA med
samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer, og deltager aktivt på Studenterrådets møder.
§23. Repræsentanter i Studenterforum UCs bestyrelse består af to studerende, der vælges ind ved den
årlige generalforsamling.
Stk. 2. Ved fratrædelse af en repræsentant, vælger Studenterrådet i VIAs bestyrelse en ny repræsentant.
Stk. 3. Studentervalgte til Studenterforum UCs bestyrelse bliver samtidig valgt ind som
bestyrelsesmedlem i Studenterrådet i VIA med samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer, og
deltager aktivt på Studenterrådets møder.
Mødeafholdelse
§24. Studenterrådet i VIA afholder mindst 6 møder om året.
Stk. 2. Møderækken fremlægges til generalforsamlingen.
Stk. 3. Møderækken bestemmes af formandskabet.
§25. Møder i Studenterrådet i VIA er åbne for alle studerende ved VIA University College.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer til møderne eller på anden
måde have en adfærd, som er uforenelig med god mødekultur.
§26. Mødeindkaldelsen skal være sendt ud til bestyrelsen samt alle DSR-postkasser og lægges på VIA.DK
senest 7 dage før afholdelsen af mødet.
Stk. 2. Alle former for mødeindkaldelser skal indeholde; en midlertidig dagsorden, tilhørende bilag og
andet relevant materiale.
Stk. 3. Dagsorden godkendes på mødet.
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§27. Referatet sendes ud senest 5 dage efter mødet, hvorefter mødedeltagerne har 5 dage til at komme
med rettelser. Efterfølgende gøres referatet tilgængeligt på VIA.DK.

Beslutningskompetence
§28. Det er kun medlemmerne af bestyrelsen, der har stemmeret i Studenterrådet i VIA.
Stk. 2. Hver person har én stemme.
§29. Studenterrådet i VIA er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen eller flere af de beslutningsdygtige
bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Stk. 2. Ved et ulige medlemsantal rundes der ned, når beslutningsdygtigheden skal afgøres.
§30. Beslutninger træffes ved et simpelt flertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed fortages en ny debatrunde, efterfulgt af endnu en afstemning. Ved fortsat
stemmelighed betragtes dette som nedstemt.
§31. Ved et simpelt flertal kan bestyrelsesmedlemmerne vælge at lukke punkter til mødet.
Stk. 2. Ved lukkede punkter må kun bestyrelsesmedlemmerne og studenterkoordinatoren deltage,
medmindre bestyrelsen godkender tilstedeværelsen af en anden person.
§32. Kun punkter fremgående af dagsorden er beslutningsdygtige.

Mistillidsvotum
§33. Studenterrådet i VIAs bestyrelsesmedlemmer kan med 2/3 flertal stille et mistillidsvotum mod et
eller flere medlemmer af bestyrelsen, med begrundet dokumentation om årsagen hertil.
Stk. 2. Et medlem der er blevet stillet mistillidsvotum mod, kan på intet tidspunkt besidde nogen
positioner eller erhverv i bestyrelsen.
§34. I tilfælde af et mistillidsvotum til formandskabet skal der senest 2 uger efter indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.

Økonomi
§35. Studenterrådet i VIAs formue forvaltes af formandskabet.
§36. Bestyrelsesmedlemmer af Studenterrådet i VIA hæfter ikke personligt for nogen økonomiske
forpligtelser, Studenterrådet i VIA har indgået.
§37. Studenterrådet i VIAs fond forvaltes af formanden for Studenterrådet i VIA.
Stk. 2. Studenterrådet i VIAs fond arbejder separat fra Studenterrådet i VIAs møder og vedtægter.
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