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Vedtægter for Frit Forum Roskilde 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling  

Lørdag den 12. november 2016 

 

 

NAVN OG TILHØRSFORHOLD  
§1: Stk. 1: Frit Forum Roskilde fungerer formelt som en del af DSU’s landsforbund, samt som 

lokalafdeling under Frit Forum. Foreningen dækker over samtlige uddannelser ved Roskilde 

Universitet og alle relevante videregående uddannelser i Hovedstaden og på Sjælland. 

       

       Skt.2: Afdelingen er primært tilknyttet Roskilde hvor hovedparten af foreningens medlemmer er 

bosat. Afdelingen har dog også en tilknytning til København. Afdelingens hjemsted og centrum er 

derfor både København og Roskilde Universitet. 

        

       Stk. 3: Foreningens navn er Frit Forum Roskilde og kan både forkortes FFR . 

       

        Stk. 4: Frit Forum Roskildes formand sidder automatisk i Frit Forums studentersekretariat. På et 

bestyrelsesmøde op til Frit Forums kongres vælges der yderligere to bestyrelsesmedlemmer, samt to 

suppleanter, til at bestride posterne i studentersekretariatet. Kan der ikke findes to 

bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling 

med det formål at afholde valg om pladserne. 

 

FORMÅL  

§2 FFR’s overordnede formål er at være et interessevaretagende og repræsenterende organ, funderet 

på socialdemokratiske værdier, for de studerende på Roskilde Universitet. Dette gøres gennem:  

1) At studere, formulere og diskutere en uddannelsespolitik funderet på socialdemokratiske 

værdier, der skal bidrage til socialt ansvarlige uddannelser i samfundet i almindelighed og på 

Roskilde Universitet i særdeleshed.  

 

2) At nedsætte studiegrupper, hvor medlemmerne studerer, diskuterer og formulerer politik på 

baggrund af deres studiemæssige og politiske indsigt i den nyeste teoretiske og empiriske 

forskning. Dette sker blandt andet gennem det nationale samarbejde i Frit Forum 

 

3) At være aktiv deltager i den offentlige debat. 

 

        Stk. 2 FFR ønsker at opnå sit formål via et aktivt samarbejde med andre Frit Forum afdelinger 

gennem Frit Forum, DSU, fagbevægelsen, Socialdemokraterne eller andre organisationer, som kan 

fremme målene. 

 

MEDLEMSKAB 

§3: Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver under 30 år, der tilslutter sig formålet for DSU. DSU’s 

hovedbestyrelse kan dispensere såfremt en person over 30 år ønsker medlemskab. Efter det fyldte 30. 

år overflyttes medlemmet automatisk til Frit Forum Roskilde støtteforening. 
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       Stk. 2: Personer, der tilslutter sig partier eller andre politiske organisationer/grupper, der strider 

med Frit Forum Roskilde formål og værdigrundlag, kan ikke være medlem. 

       Stk. 3: Medlemskab sker gennem Frit Forum Roskilde. 

 

       Stk. 4: Som medlem af Frit Forum har man mulighed for at optage medlemskab hos 

socialdemokraterne og/eller i én anden DSU afdeling.  

Skt. 4.1: Ved beregning af delegerede til distrikts- og kommunerepræsentantskab samt kongres gælder 

medlemskabet kun ét sted efter medlemmets eget valg. Meddelelse om, i hvilken afdeling medlemmet 

udøver sine medlemsrettigheder tilgår forbundets forretningsudvalg. 

 

      Skt. 5: Medlemmer, der har adgang til at stå i en fagforening, lærlingeforening eller lignende, kan 

ikke være medlem såfremt man er organiseret i et ikke-overenskomstforhandlende forbund.  

       Stk. 6: Som medlem af Frit Forum har man ret til: 

- At få viden om, og påvirke, DSU’s, Frit Forum Roskildes og/eller Frit Forums politik, 

- At få viden om, og deltage i, DSU’s, Frit Forum Roskildes og/eller Frit Forums aktiviteter, 

- At deltage på Frit Forums og DSU’s kurser, studieture og konferencer, 

 

       Stk. 7: Medlemmer, som har betalt fuldt medlemskontingent, har ret til at deltage i alle 

arrangementer indenfor Frit Forum Roskildes, DSU afdelingernes, -regionernes og forbundets 

rammer. Undtaget er generalforsamlinger i andre afdelinger end den, hvor man udøver sine 

medlemsrettigheder og distrikts- og kommunerepræsentantskabsmøder/generalsforsamlinger i andre 

distrikter og kommuner end den, hvori man er medlem, samt i forbundets forretningsudvalgsmøder. 

 

       Stk. 8: Medlemmet skal for at have stemmeret og være valgbar i besluttende forsamlinger have 

betalt fuldt medlemskontingent. Undtaget heraf er nye medlemmer som endnu ikke er blevet 

opkrævet kontingent. Disse skal blot have været medlemmer i 14 dage. 

 

       Stk. 9: Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til Frit Forums Foreningssekretær. 

 

KONTINGENT 
§4: Medlemmerne i Frit Forum Roskilde er forpligtet til at betale det fastsatte medlemskontingent. 

 

§5: Stk. 1: DSU’s forbund har pligt til helårligt at opkræve det af afdelingen fastsatte 

medlemskontingent direkte hos det enkelte medlem. Minimumsmedlemskontingentet fastsættes til 

150,00 kr. pr. år. 

 

       Stk. 2: DSU’s forbund har pligt til halvårligt at udbetale det af medlemmerne indbetalte 

medlemskontingent til afdelingen. Afdelingen har overblik over, hvem der er medlemmer af 

afdelingen, idet forbundet løbende skal tilsende afdelingerne ajourførte medlemslister så afdelingerne 

underrettes om adresseændringer, udmeldelser, kontingentindbetalinger, m.m. 

 

     Stk. 3: Frit Forum Roskilde har pligt til en gang om året at indbetale det til enhver tid fastsatte 

forbunds- og distriktskontingent.  
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EKSKLUSION 
§6: Stk. 1: I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse som medlem. Hvis nogen 

nægtes optaget, skal dette godkendes af forbundets forretningsudvalg. 

       

       Stk. 2: Intet medlem kan ekskluderes uden at generalforsamlingen har besluttet det. 

       

       Stk. 3: Eksklusion træder i kraft ved beslutningen på afdelingens generalforsamling. Eksklusion 

skal efterfølgende godkendes af forbundets forretningsudvalg, hvorefter eksklusionen hurtigst muligt 

skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. 

       

       Stk. 4: Forbundets forretningsudvalg kan i tilfælde, hvor det skønnes absolut nødvendigt, foretage 

øjeblikkelig eksklusion. 

 

 

GENERALFORSAMLING 
§7: Stk. 1: Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er 

bestyrelsen øverste myndighed. 

       

       Stk. 2: Ordinær generalforsamling holdes to gange årligt, i henholdsvis 1. og 3. kvartal (januar til 

marts og august til oktober). Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel skriftligt eller elektronisk til 

samtlige medlemmer 

       

       Stk. 3:Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 

        

       Stk. 4: Distriktsorganisationen skal inviteres til afdelingens generalforsamling. 

       

       Stk.5: Forbundets forretningsudvalg har endvidere ret til at indkalde afdelingens 

generalforsamling. 

 

§8: Stk. 1: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

      

       Stk. 2: På generalforsamlingen aflægger afdelingsformanden og øvrige tillidsvalgte beretninger for 

deres respektive ansvarsområder og kassereren foreligger det reviderede regnskab. 

 

§9: På generalforsamlingen vælges én formand, én til to næstformænd, én kasserer og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  

      

       Skt. 1: Bestyrelsen skal bestå af fem til ni medlemmer. 

         

       Stk. 2: Generalforsamlingen har mulighed for at vælge suppleanter til bestyrelsen. Derudover skal 

vælges én revisor og én revisorsuppleant. Den kritiske revisor og revisorsuppleanten skal ikke 

nødvendigvis være medlemmer. 
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EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 

§10: Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 

fem af afdelingens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemner. 

 

       Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelsen ved 

skriftlig eller elektronisk henvendelse til alle medlemmer. 

 

BESTYRELSEN 
§11: Stk. 1: Bestyrelsen består af formanden, én til to næstformænd, én kasserer og øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

      Stk. 2: En nyvalgt bestyrelse tiltræder ved generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen kan 

nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med dertilhørende ansvars- og tovholderposter. 

 

    Stk. 3: Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret, men ikke stemmeret 

 

      Stk. 4: Formanden og næstformanden(mænd) er ansvarlige for at udvælge medlemmer til at 

udarbejde  Frit Forum Roskildes aktiviteter, herunder aktivitetskalenderen. 

 

      Stk. 5: Formanden er kontaktperson til Frit Forum Roskildes Støtteforening. 

 

      Stk. 6: Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen et 

budget for foreningens midler for det kommende halvår. 

 

ØKONOMI 
§12: Stk. 1: Bestyrelsen har ret til at administrere Frit Forum Roskildes midler. Bestyrelsen kan dog 

ikke foretage indkøb eller iværksætte enkeltaktiviteter, der kan resultere i en nettoudgift for 

foreningen der overskrider de enkelte budgetposteringer.  

 

      Stk1.1: Bestyrelsen kan til en hver tid justere på budgettets poster.  

 

§13: Stk. 1: Afdelingens regnskabsperioder løber fra 1. januar til 31. juni og. 1. juli til 31. december. 

 

      Stk. 2: Afdelingens revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert halve år og skal herefter 

tilsende afdelingens bestyrelse et revisionsprotokollat. 

 

      Stk. 3: Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

      Stk. 4: Revisorerne skal mindst to gange om året foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

 

      Stk. 5: Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøderne af kassereren. 
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      Stk. 6: Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 2.000,00 skal beholdningen indsættes på en bank- 

eller girokonto, således at der kun kan hæves mod formandens eller kasserernes kvittering. 

 

§14: Stk. 1: Forbundets forretningsudvalg har ret til at indhente og revidere afdelingens regnskab. 

 

      Stk. 2: Afdelingen har pligt til at meddele forbundets forretningsudvalg, hvem der er revisorer i 

afdelingen. 

 

      Stk. 3: Revisorerne har til enhver tid ret til at indhente de nødvendige oplysninger om afdelingens 

økonomi. 

 

FORPLIGTIGELSER 
§15: Stk. 1: Afdelingen kan ikke uden forbundets forretningsudvalgs godkendelse forpligtige sig ud 

over beløb, der rent faktisk forefindes. 

 

      Stk. 2: Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner. 

 

§16: Stk. 1: Forbundets forretningsudvalg skal medvirke ved og godkende al handel med jord eller fast 

ejendom. Forbundet skal også godkende indgåelse af leasing-aftaler. 

 

      Stk. 2: Afdelingen er ansvarlig for de af bestyrelsen trufne dispositioner. 

 

      Stk. 3: Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner. 

 

§17: Stk.1: Både formanden og afdelingskassereren kan tegne afdelingen ved økonomiske 

dispositioner, herunder i forhold til bank og girokonto. 

 

DSU OG FRIT FORUMS KONGRES 
§18: Stk. 1: Afdelingsdelegerede, suppleanter og observatører skal vælges på en generalforsamling, 

ligesom forslag og ændringsforslag skal godkendes på en generalforsamling. Det er dog fastlagt at 

formand og næstformand(mænd) automatisk indtager de to første delegerede pladser ved kongressen.  

          Stk. 2:  Delegerede til Frit Forums kongres udpeges på et bestyrelsesmøde op til Frit Forums 

kongres. Medlemstallet pr. 1. maj afgør antallet af Frit Forum Roskildes delegerede. 

 

AFSTEMNINGSREGLER 
§19: Stk. 1: Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er 

mødt frem til mødet og som har betalt fuldt medlemskontingent jf. forbundslovenes § 3, stk. 8. 

 

    Stk. 2: Sager og personvalg kan dog efter beslutning på en generalforsamling sendes til urafstemning. 

 

      Stk. 3: Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt. Almindeligt flertal er afgørende i 

alle spørgsmål. 
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      Stk. 3.1: Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Ved skriftlige afstemninger nedsættes et 

midlertidigt stemmeoptællingsudvalg, bestående af ikkeopstillede.   

 

ÆNDRINGER I LOVENE 
§20: Stk. 1: Ændringer i afdelingslovene skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved 

beslutning på generalforsamlingen medmindre andet fremgår af beslutningen. 

 

      Stk. 2: Afdelingslovene skal efterfølgende godkendes af forbundets forretningsudvalg. Forefindes 

der ikke godkendte love er standardlovene gældende med anvendelse af kollektiv ledelse. 

 

OPHØR AF AFDELINGEN SAMT UDMELDELSE AF FRIT FORUM 
§21: Stk. 1: Afdelingen kan kun opløses når medlemstallet er under 7 eller når det er vedtaget af to på 

hinanden følgende generalforsamlinger med ¾ af de fremmødte stemmer. 

 

          Stk. 2: Ophører afdelingen administreres afdelingens ejendele af landsforbundet. 

 

   Stk. 3: Sammenlægning af afdelinger kan ske ved beslutning på de pågældende afdelingers 

generalforsamlinger med ¾ flertal. 

 

       Stk. 4: Ved sammenlægning overgår alle aktiviteter og passiver i de respektive afdelinger til den 

nye afdeling. 

    

      Stk. 5: Frit Forum Roskilde kan på to efter hinanden følgende generalforsamlinger melde sig ud af 

det nationale samarbejde i Frit Forum ved ¾ flertal ved begge generalforsamlinger. 

 

I IKRAFTTRÆDEN:  
§22: Stk. 1: Ændringer i vedtægterne træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.  

  

Bestyrelsen i Frit Forum Roskilde 

December2016 

 


