
 

 

7 ting, du skal overveje, hvis du vil starte en studiesocial forening  

Studiesociale foreninger er en kæmpe fordel for campusmiljøet og den tværfaglige 
sammenhæng på campus. Men inden du starter en forening op, er der en række ting, som du bør 
overveje.  

Vi har snakket med Henrik Herløv Skovborg, der i skrivende stund er formand for CampusRådet 
på Campus Aarhus C.  Her har han de sidste to år været med til at understøtte studiesociale 
udvalg på campus.  

”På campus er der lige nu 16 udvalg med vidt forskellige formål. Fælles for dem er, at de er lavet 
af og for studerende på campus, og de har alle engagerede frivillige studerende, der gerne vil 
gøre en forskel for studiemiljøet,” fortæller Henrik. 

På Campus Aarhus C rangerer udvalgene under CampusRådet. Her får de administrativ hjælp til 
fx vedtægter og budgetlægning og kan søge midler til opstart og drift. Der er næste 300 frivillige, 
der arbejder med det studiesociale på campus. Det set-up er unikt i VIA, og noget andre 
campusser kan hente inspiration i.  

”Det er ikke altid let at arbejde med studiesociale aktiviteter. Det kræver gode rammer og 
frivillige og engagerede studerende, men når det først kører, så er det enormt fedt og virkelig 
givtigt arbejde,” understreger Henrik. 



På Campus Aarhus C er der en række krav af opstart til studiesociale udvalg. Men generelt 
fremhæver Henrik 7 ting, som er vigtige at overveje, hvis man gerne vil starte en forening: 

1) Formål 
Lav en klar formålsbeskrivelse, hvad handler foreningen om, hvorfor er I til, og hvem er I til 
for?  

2) Ledelse  
Der bør som minimum være en formand, en næstformand og en kasserer, når I starter op. 
Foreningslivet er krævende, så det er en god idé, at der allerede fra start er fx minimum 8 
engagerede medlemmer i foreningen.  

3) Vedtægter 
Overvej at lave et udkast til foreningens vedtægter inden den stiftende 
generalforsamling. Vedtægter er foreningens interne retningslinjer og regler. De bør 
derfor afspejle, hvad foreningen arbejder for, og hvordan I ønsker at drive foreningen. 

4) Aktiviteter 
Lav en aktivitetskalender for det første semester, så I fra start har overblik over, hvad det 
er I vil lave og eventuelle omkostninger hertil. Herefter er det en god idé, at I løbende 
laver semesteroversigt over jeres aktiviteter. 

5) Økonomi 
Tænk i opstartsbudget samt semesterbudget. Hvad har I brug for, så I kan komme godt i 
gang, og hvilke udgifter er der i forbindelse med aktiviteterne? 

6) Stiftelsesmøde 
Husk, at der skal være en stiftende generalforsamling. Det vigtigste, der skal ske under 
den stiftende generalforsamling er, at der skal vedtages vedtægter. 

7) CVR-nummer 
Det er en fordel, men ikke et krav, at foreningen/udvalget er registreret. På Campus 
Aarhus C er CampusRådet registreret med CVR, men ikke udvalgene.  

 

  


