
 

Vedtægter for Frit Forum Aalborg  
  
NAVN OG TILHØRSFORHOLD  
  
§ 1.1 Foreningens navn er Frit Forum Aalborg og kan forkortes FFA.  
  
§ 1.2 Frit Forum Aalborg er en studenterpolitisk forening og dækker alle mellemlange og lange  
videregående uddannelser i Aalborg Kommune.  
  
§ 2.1 Frit Forum Aalborg er en del af Frit Forum.  
  
§ 2.2 Frit Forum Aalborg er repræsenteret ved formanden og to af foreningens 
bestyrelsesmedlemmer i Frit Forums Studentersekretariat. De to bestyrelsesmedlemmer, samt 
to suppleanter, udpeges på et lokalt bestyrelsesmøde inden Frit Forums kongres til at bestride 
posterne i Studentersekretariatet.   
  
§ 2.3. Kan der ikke findes to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til at bestride pladserne 
i Studentersekretariatet, tildeles pladserne næstformændene.   
  
  
VÆRDIER OG FORMÅL  
  
§ 3.1 Frit Forum Aalborgs formål er at repræsentere og varetage studerendes interesser ud fra et  
ideologisk afsæt i socialdemokratismen.   
  
§ 3.2 Da Frit Forum Aalborg primært arbejder i Aalborg kommune, er det de studerende i  
kommunen, som foreningen søger at repræsentere.  
  
§ 4.1 Frit Forum Aalborg arbejder med studenterpolitik, kritisk samfundsdebat og internationalt  
arbejde, med henvisning til §3.2.   
  
§ 4.2 Foreningen hviler på et demokratisk grundlag, således at opbygningen og  
beslutningsprocesser formes ud fra demokratiske principper.  
  
§ 4.3 Frit Forum Aalborg samarbejder med alle parter, der i foreningens optik kan fremme  
foreningens formål.  
  
  
MEDLEMSKAB  
  
§ 5.1 Enhver under 30 år der tilslutter sig foreningens formål og er optaget på en uddannelse, jf.  
§5.2, kan optages som medlem. Efter det fyldte 30. år overflyttes medlemmet automatisk til 
Frit Forum Aalborgs støtteforening.   

 

§ 5.2 Medlemmer af Frit Forum Aalborg forbliver regulære medlemmer af foreningen indtil det  



fyldte 30. år, også efter endt uddannelse.  
  
§ 5.3 Medlemskab sker gennem Frit Forum Aalborg.  
  
§ 5.4 Som støttemedlem optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og i øvrigt ikke  
opfylder § 5.1.  
  
§ 6.1 Medlemskab af en DSU-afdeling forhindrer ikke samtidigt medlemskab af foreningen.  
  
§ 6.2 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.  
  
§ 7.1 For at have stemmeret, tælle med i delegeretberegninger og være valgbar i besluttende  
forsamlinger skal medlemmet have betalt medlemskontingent og været medlem i 14 dage. 
 
§ 8.1 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til Frit Forums foreningssekretær.  
  
  
KONTINGENT  
  
§ 9.1 Medlemskab af Frit Forum Aalborg medfører forpligtelse til at betale det af  
generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent.   
  
§ 10.1 DSU’s forbund opkræver det af afdelingen fastsatte medlemskontingent direkte hos det  
enkelte medlem.  
  
§ 10.2 DSU’s forbund har pligt til halvårligt at udbetale det af medlemmerne indbetalte  
medlemskontingent til afdelingen.   
  
§ 11.1 Frit Forum Aalborg har pligt til at indbetale det af Studentersekretariatet fastsatte  
organisationsbidrag til Frit Forum.  
  
  
  
EKSKLUSION   
  
§ 12.1 Foreningen kan på generalforsamlingen med 2/3 flertal ekskludere et medlem eller et  
støttemedlem. Intet medlem kan dog ekskluderes, medmindre:  

-     Det skader Frit Forums, Frit Forum Aalborgs eller DSU’s omdømme og 
virke  

-     Ikke efterlever Frit Forums, Frit Forum Aalborgs vedtægter og DSU’s love.  
 

§ 12.2 Øjeblikkelig eksklusion af Frit Forum Aalborg kan ske ved bestyrelsens vurdering i tilfælde,  
hvor det skønnes absolut nødvendigt. Dette kan kun forekomme ved enstemmigt flertal.   
  



  
GENERALFORSAMLINGEN  
  
§ 13.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, og afholdes to gange årligt, i 
første  
og tredje kvartal.   
  
§ 13.2 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed.   
  
§ 13.3 Indkaldelse til generalforsamling sker med to ugers varsel til samtlige af foreningens  
medlemmer.   
  
§ 13.4 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal.  
  
§ 13.5 Generalforsamlingens beslutninger træder i kraft ved beslutning på generalforsamlingen,  
med mindre andet fremgår af beslutningen.  
  
§ 13.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden  
senest syv dage før generalforsamlingen.  
  
§ 13.7 DSU’s distriktsorganisation, lokalafdeling og kommunesamarbejde inviteres til  
generalforsamling.  
  
§ 13.8 DSU’s Landsforbund har ret til at indhente regnskabet for foreningen.  
  
§14.1 På generalforsamlingen fremlægger formanden og alle øvrige tillidsvalgte beretning for  
deres respektive ansvarsområder, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab.  
  
§ 14.2 Generalforsamlingen vælger en formand, en kasserer, en organisatorisk næstformand, 
en politisk næstformand og en bestyrelse bestående af tre til fem personer. Der skal der altid 
vælges et ulige antal personer.  
  

§ 14.3 Kun ordinære medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Ønsker støttemedlemmer at stille 
op,  
skal dispensation fra bestyrelsen søges senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.   
  
§ 14.4 Opstilling til formand, næstformand og kasserer skal ske skriftligt. Den skriftlige opstilling 
skal indsendes til formanden senest 24 timer inden generalforsamlingens fastsatte start. 
Opstilling til de øvrige bestyrelsesposter kræver ikke opstilling før generalforsamlingen. 
 
§ 14.5 Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter. Disse skal ikke  
nødvendigvis være medlemmer.  
  
  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

 



§ 15.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det 
nødvendigt, når ti af foreningens medlemmer skiftligt forlanger det med angivelse af 
forhandlingsemne eller formandsskabet i Frit Forum Aalborg ønsker det.   
  
§ 15.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelse ved skriftlig  
henvendelse til alle medlemmer.  
  
  
AFSTEMNINGSREGLER  
  
§ 16.1 Simpelt flertal er afgørende i alle spørgsmål. Undtaget er spørgsmål om eksklusion af et  
medlem, jf. § 12.1.   
  
§ 16.2 Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Kun personer, som er mødt frem til mødet, og  
som har betalt medlemskontingent er stemmeberettiget, jf. § 7.1.  
  
§ 16.3 Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt.  
  
§16.4 Sager og personvalg kan efter beslutning på en generalforsamling sendes til urafstemning.  
  
§ 16.5 Alle afstemninger kan efter ønske fra en af de stemmeberettigede tilstedeværende  
foretages skriftligt.  
  
  
BESTYRELSEN  
  
§ 17.1 Bestyrelsen består af formand, næstformænd, kasserer samt tre til fem  
bestyrelsesmedlemmer.  
  
§ 17.2 Formand og næstformænd udgør foreningens formandsskab.  
  
§ 17.3 En nyvalgt bestyrelse tiltræder ved generalforsamlingens afslutning.  
  
§ 17.4 Bestyrelsen er selvsupplerende mellem generalforsamlinger.   
§17.5 I tilfælde af at formanden aftræder mellem generalforsamlingerne, tiltræder en af de 
to næstformand som konstitueret formand. Bestyrelsen afgør, hvilke af de to næstformand, 
der tiltræder.  
  
§ 17.6 Bestyrelsen beslutter, om bestyrelsesmøder er åbne eller lukkede for andre end  
bestyrelsens medlemmer.  
  
§ 17.7 Bestyrelsen kan godkender en kontaktperson til støtteforeningen.  
  
§ 17.8 Ingen kan uden formandens godkendelse udtale sig offentligt på vegne af foreningen.  

 



§ 17.9 Bestyrelsen fastsætter ved sin forretningsorden ved første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. Denne skal indeholde bestemmelser om mødeledelse, indkaldelsesfrister, 
refusion af udgifter, de enkelte medlemmers beføjelser og ansvarsområder samt 
formandsskabets beslutningsdygtighed.   
  

  
ØKONOMI  
  
§ 18.1 Bestyrelsen har ret til at administrere Frit Forum Aalborgs økonomi. Bestyrelsen kan ikke  
bevilge udgifter, der overstiger det af generalforsamlingen fastsatte 20.000 kr. beløb.  
  
§ 18.2 Økonomiske dispositioner under 750 kr. foregår direkte gennem kassereren under  
bestyrelsens ansvar.  
  
§ 18.3 Foreningens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.  
  
§ 18.4 Foreningens revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert halve år og skal  
umilddelbart herefter tilsende bestyrelsen et revisionsprotokollat.  
  
§ 18.5 Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.  
  
§ 18.6 Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.  
  
§ 18.7 Hvis kassebeholdningen overstiger 500 kr. skal beholdningen indsættes på en bank- eller  
girokonto, således at der kun kan hæves mod formandens og kassererens kvittering.  
  
§ 18.8 Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøderne af kassereren.  
  
  
FORPLIGTELSER  
  
§ 19.1 Det er ikke tilladt for foreningen at optage lån og forpligte sig ud over beløb, der reelt  
forefindes.  
  
§ 19.2 Kun foreningen hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.  
  
§ 19.3 Foreningen er ansvarlig for de af bestyrelsen trufne dispositioner.  
  
§ 20.1 Både formanden og kassereren kan tegne afdelingen ved økonomiske dispositioner,  
herunder forhold til bank- og girokonti.  
  
  

 

                                                       
 

DSU’S KONGRES  



  
§ 21.1 Afdelingsdelegerede, suppleanter og observatører skal vælges på en 
generalforsamling. Formand og næstformænd indtager dog automatisk de tre første 
delegerede pladser ved kongressen.  
  

Frit Forums kongres  

  
§22.1 Frit Forum Aalborgs delegerede og suppleanter til Frit Forums kongres vælges på  
generelforsamlingen i tredje kvartal.   
  
VEDTÆGTSÆNDRINGER  
  
§ 23.1 Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal og træder i 
kraft  
ved beslutningen på generalforsamlingen, medmindre andet fremgår.  
  
§ 23.2 Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af DSU’s Landforbunds forretningsudvalg.  
  
  
OPHØR AF FORENINGEN  
  
§ 24.1 Frit Forum Aalborg kan kun opløses, når medlemsantallet er under 7, eller når det 
er vedtaget på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 3/4 af de 
fremmødte stemmer.  
  
§ 24.2 Ophører foreningen, administreres foreningens ejendele og kapital af Frit Forum.  
 
 
Ændret sidst den 4. juli 2020 


