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Vedtægter for Frit Forum København 
 

(Vedtaget den 10. februar 2018) 

 

 

— NAVN OG TILHØRSFORHOLD — 

§ 1.  
Foreningens navn er Frit Forum København. Foreningen er hjemmehørende i København. 

§ 2.  
Frit Forum København fungerer som afdeling under DSU’s Landsforbund (DSU) og DSU Distrikt København, 

og er dermed underlagt forbundets principprogram og love. Foreningen dækker de videregående 

uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet. 

§ 3.  
Frit Forum København fungerer som en afdeling af Frit Forum, som er den organisation, der varetager 

afdelingens nationale interesser. 

 

 

— FORMÅL — 

§ 4.  
Stk. 1: Frit Forum København (fremover anført som ’foreningen’) har til formål: 

1. at danne rammerne for og tage aktiv del i samfundsdebatten på et socialdemokratisk værdigrundlag. 

2. at organisere, aktivere og udvikle studerende med socialdemokratiske grundholdninger fra 

videregående uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet. 

3. at tage aktiv del i studenterdemokratiet på de videregående uddannelser og i videst muligt omfang 

opstille kandidater til universitetsvalget. 

4. at være en aktiv socialdemokratisk netværksorganisation på de videregående uddannelser. 

5. at bidrage til udvikling af socialdemokratisk politik. 

 

Stk. 2: Foreningen søger at opnå sit formål via aktivt arbejde internt i Frit Forum og i samarbejde med 

Socialdemokratiet, DSU og andre socialdemokratiske organisationer samt andre organisationer og personer, 

der kan fremme målene. 
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— MEDLEMSKAB — 

§ 5.  
Stk. 1: Som medlem kan alle, der tilslutter sig foreningens formål og ikke er tilknyttet noget andet parti end 

Socialdemokratiet, optages. 

 

Stk. 2: Ingen kan være medlem af mere end én afdeling i DSU på samme tid. En undtagelse er medlemskab 

af Frit Forum. Det er således muligt at opretholde medlemskab i både én DSU-afdeling og én Fri Forum-

afdeling. Ved beregning af delegerede til distrikts- og kommunerepræsentantskab samt kongres gælder 

medlemskabet kun af én afdeling efter medlemmets eget valg. Meddelelse, om i hvilken afdeling medlemmet 

udøver sit primære medlemskab, skal sendes til DSU’s landsforbunds forretningsudvalg. 

 

Stk. 3: Som medlem af foreningen har man ret til: 

- at modtage DSU’s medlemsblad ”DSU’eren”. 

- at få viden om og påvirke foreningens politik. 

- at få viden om og deltage i foreningens aktiviteter. 

- at deltage i Frit Forums møder, studieture og konferencer. 

- at deltage på DSU’s kurser og konferencer. 

- gratis medlemskab af Socialdemokratiet. 

 

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til DSU’s landsforbund. 

 

Stk. 5: Medlemmer af foreningen er forpligtiget til at betale det fastsatte medlemskontingent. 

 

Stk. 6: DSU’s landsforbund har pligt til helårligt at opkræve det af foreningens fastsatte medlemskontingent 

direkte hos det enkelte medlem, idet minimumskontingentet fastsættes til 200 kr. pr. år. 

 

Stk. 7: DSU’s landsforbund har pligt til halvårligt at udbetale det af medlemmerne indbetalte 

medlemskontingent til foreningen. DSU’s landsforbund skal løbende tilsende foreningen ajourførte 

medlemslister, således at foreningen underrettes om adresseændringer, udmeldelser, 

kontingentindbetalinger, m.v. 

 

Stk. 8: Foreningen har pligt til én gang om året at indbetale det til enhver tid fastsatte forbunds- og 

kredskontingent. 

 

Stk. 9: I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse som medlem. Hvis nogen nægtes 

optagelse, skal dette godkendes af DSU’s landsforbunds forretningsudvalg. 
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Stk. 10: Intet medlem kan ekskluderes uden, at generalforsamlingen har besluttet det med ¾-dels flertal. 

 

 

— BESLUTNINGSKOMPETENCE — 

§ 6.  
Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er 

bestyrelsen øverste myndighed. 

 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i 1. kvartal med minimum 21 dages varsel skriftligt 

eller elektronisk til samtlige medlemmer. Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur til 

formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal afholdes i 

hovedstadsområdet. 

 

Stk. 3: Medlemmet skal for at have stemmeret og være valgbar på ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling have betalt fuldt medlemskontingent senest ved opstillingsfristens udløb. Undtaget heraf 

er nye medlemmer, som endnu ikke er blevet opkrævet kontingent. Disse skal have været medlemmer i 30 

dage. 

 

Stk. 4: Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig - uanset de fremmødtes antal. 

 

Stk. 5: Generalforsamlingen vælger som minimum én formand, én kasserer og ét bestyrelsesmedlem, dertil 

kan der vælges 2 næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleanter. Endvidere 

skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant bør ikke være medlemmer af 

Frit Forum Københavns bestyrelse. 

 

Stk. 6: Generalforsamlingen vælger antallet af personer, som skal sidde i bestyrelsen. Den kan bestå af 

enten 3, 5, 7 eller 9 personer. Den til enhver tid siddende bestyrelse indstiller størrelsen af den kommende 

bestyrelse til generalforsamlingen med samme frist som for indkommende forslag på generalforsamlingen, jf. 

§6 stk. 8. Hvis der ikke forefindes en siddende bestyrelse, behøver bestyrelsesstørrelsen ikke at være 

indstillet før generalforsamlingen. 

 

Stk. 7: DSU’s landsforbunds forretningsudvalg har endvidere ret til at indkalde til foreningens 

generalforsamling. 

 

Stk. 8: Forslag, der ønskes behandlet ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling, skal være indsendt 

skriftligt eller elektronisk til formanden for foreningen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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Stk. 9: På ordinær generalforsamling aflægger formanden beretning. Kassereren forelægger det reviderede 

regnskab samt bestyrelsens forslag til et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal godkendes 

på generalforsamlingen. 

 

Stk. 10: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 5 af 

foreningens medlemmer forlanger det skriftligt til formanden for foreningen med angivelse af 

forhandlingsemne(r). 

 

Stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen skriftligt til samtlige 

medlemmer. Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur til formanden senest 7 dage før 

generalforsamlingens afholdelse med undtagelse af utilstrækkeligt antal kandidater, jf. §9, stk. 13. 

 

Stk. 12: Såfremt der ved generalforsamlingens afholdelse ikke er opstillet det tilstrækkelige antal kandidater, 

er der mulighed for at opstille på generalforsamlingen. Men kun til de poster hvor der ikke er opstillet et 

tilstrækkeligt antal kandidater. 

 

 

— AFSTEMNINGSREGLER — 

§ 7.  
Stk. 1: Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede og valgbare personer er kun dem, 

der lever op til de foreskrevne regler for medlemskab, jf. §6, stk. 3. 

 

Stk. 2: Alle sager og personvalg på generalforsamlingen skal efter ét medlems ønske sendes til 

urafstemning. 

 

 

 

— BESTYRELSEN — 

§ 8.  
Stk. 1: Bestyrelsen består af formand, kasserer og det/de valgt(e) bestyrelsesmedlem(mer). 

 

Stk. 2: Foruden formanden udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter på det efter 

generalforsamlingen førstkommende bestyrelsesmøde til at bestride posterne i Studentersekretariatet. Kan 

der ikke findes 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, skal der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling med det formål at afholde valg om pladserne. 
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Stk. 3: Alle medlemmer af foreningen kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret, men ikke 

stemmeret. Bestyrelsen kan indstille og vedtage, at et eller flere punkter på dagsordenen er lukkede for 

tilhørere. 

 

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for at facilitere foreningens aktiviteter, medmindre andet er besluttet. 

 

Stk. 5: Delegerede til Frit Forums kongres udpeges på et bestyrelsesmøde. 

 

 

— ØKONOMI — 

§ 9.  
Stk. 1: Foreningens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december. 

 

Stk. 2: Foreningens revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet ved regnskabsperiodens udløb og skal 

umiddelbart herefter tilsende bestyrelsen et revisionsprotokollat. 

 

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

 

Stk. 4: Fortløbende regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøder og ekstraordinære generalforsamlinger 

af kassereren. 

 

Stk. 5: Hvis kassebeholdningen overstiger 3.500 kr., skal beholdningen indsættes på foreningens bankkonto. 

 

Stk. 6: Formand og kasserer disponerer over foreningens konti gennem en netbanksløsning, der kræver 

dobbeltgodkendelse. 

 

Stk. 7: Foreningen hæfter økonomisk og juridisk for foreningens egne dispositioner. 

 

Stk. 8: Foreningen kan ikke uden DSU’s landsforbunds forretningsudvalgs godkendelse forpligte sig udover 

foreningens likviditet. 

 

Stk. 9: DSU’s landsforbund har ret til at indhente og revidere foreningens regnskab. Foreningen har pligt til at 

meddele forbundet, hvem der er dets revisor. Revisorerne har til enhver tid ret til at indhente de nødvendige 

oplysninger om foreningens økonomi. 

 

Stk. 10: DSU’s landsforbunds forretningsudvalg skal medvirke ved og godkende al handel med jord eller fast 

ejendom. DSU’s landsforbund skal også godkende indgåelse af leasingaftaler og optagelse af lån. 
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— ÆNDRINGER I VEDTÆGTER — 

§ 10.  
Stk. 1: Ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved 

beslutningen på generalforsamlingen, medmindre andet fremgår af beslutningen. 

 

Stk. 2: Foreningens vedtægter skal efterfølgende godkendes af DSU’s landsforbunds forretningsudvalg. 

Forefindes der ikke godkendte love, er DSU’s standardlove gældende. 

 

 

— OPHØR AF FORENINGEN — 

§ 11.  
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis medlemstallet er under syv, og hvis det vedtages på to af hinanden 

følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger med enstemmighed. Der skal 

minimum være 4 uger i mellem de pågældende generalforsamlinger. 

 

Stk. 2: Ophører foreningen, administreres foreningens ejendele af DSU’s landsforbund. 

 

Stk. 3: Ved sammenlægning overgår alle aktiver og passiver fra de respektive afdelinger til den nye afdeling. 


