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Lov om professionshøjskoler definerer rammerne for Studenterrådet UCN: 

”§ 19. Ved hver professionshøjskole har de studerende ret til på baggrund af valg at danne et råd. 

Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har 

nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende” (Lovbekendtgørelse nr. 215 af 

27/02/2018). 

 

Formål 

§ 1. Organisationens navn for de studerendes råd er Studenterråd UCN. På engelsk anvendes 

navnet ”Students Council UCN”. 

Stk. 1. Studenterrådet UCN repræsenterer alle studerende ved UCN og ledes til dagligt af 

forretningsudvalget. 

Stk. 2. Formålet for Studenterrådet UCN er at varetage de studerendes faglige og sociale 

interesser i UCN. Studenterrådet UCN skal ved sit virke øve indflydelse på beslutningsprocesser i 

UCN’s ledende organer. 

Stk. 3. Studenterrådet UCN er uafhængig af religiøse og alle former for fagforenings- samt 

partipolitiske interesser. Medlemmer af forretningsudvalget skal underskrive en tro- og 

loverklæring. 

 

Sammensætning af forretningsudvalget 

§ 2. Studenterrådet UCN’s forretningsudvalg består af en forperson, en næstforperson, 2  

repræsentanter fra hvert campus samt to studenterbestyrelsesrepræsentanter i UCN 

Stk. 1. Alle studerende ved UCN er automatisk medlemmer af Studenterrådet UCN, hvorfor de 

både har tale- og stemmeret ved generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger.  

Stk. 2. Der vælges af og blandt de studerende på hver campus to repræsentanter til 

forretningsudvalget: Ét medlem fra campusrådet og én studerende, som ikke sidder i campusrådet. 

Kan dette ikke opfyldes, vælges to repræsentanter fra samme campus uagtet om disse sidder i 

campusråd eller ej. 

Stk. 3. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger, kan studerende ved UCN 

opstille til posten som forperson/-kvinde/-mand, næstforperson/-kvinde/-mand eller 



forretningsudvalgsmedlemmer, for Studenterråd UCN’s forretningsudvalg, indtil næste års 

generalforsamling. 

Stk. 4. Forperson og næstforperson udgør til sammen forpersonskabet, som er Studenterrådet 

UCN’s talspersoner eksternt, mens de enkelte Forretningsudvalgsmedlemmer er talsperson for 

Studenterråd UCN på deres respektive campusser og de enkelte uddannelser. 

Stk. 5. Forperson og næstforperson er som udgangspunkt fødte kandidater til det nationale 

forpersonsråd i Studenterforum UC. Valg hertil følger af SFUC’s vedtægter på sfuc.dk. 

 

Organisering af forretningsudvalget 

§ 3. Forretningsudvalget mødes som minimum otte gange årligt. 

Stk. 1. Generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling er den øverste myndighed i 

Studenterrådet UCN. 

Stk. 2. Forretningsudvalget har ret til at søge økonomiske midler hos UCN’s rektorat eller 

bestyrelse og er forpligtiget til at forvalte disse i henhold til Studenterråd UCN’s vedtægter. 

 

Generalforsamling 

§ 4. Generalforsamlingen er Studenterråd UCN’s øverste myndighed. 

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt, i november måned. 

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling udsendes til de studerende ved UCN pr. e-mail senest fire 

uger før afholdelse.  

  Litra a. Forpersonskabet/studenterkoordinatoren står for mødeindkaldelsen og sikrer en 

god overdragelse til næste råd. Hvis dette ikke kan ske, står UCN Ledelsessekretariatet for 

det. 

  Litra b. Dagsorden skal sendes ud senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde: 

1) Velkomst og åbning af mødet 

2) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 



3) Godkendelse af dagsorden 

4) Fremlæggelse af årsberetningen 

5) Fremlæggelse af regnskab 

6) Fremlæggelse og godkendelse af budget 

7) Opstilling og valg af tillidsposter 

 a) Forperson  

 b) Næstforperson  

 c) Forretningsudvalgsmedlemmer 

8) Eventuelt 

Stk. 6. Hvis studerende har punkter til dagsordenen, som ønskes medtaget forud for 

generalforsamlingen, sendes disse til Formandskabet/studenterkoordinatoren senest 15 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 7. Forpersonskabet eller studenterkoordinatoren sikrer, at dagsordenen lægges på UCN.dk, 

Pointer og lignende senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Stk. 8. Alle studerende på UCN har én stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelsen sker 

ved personligt fremmøde. Ved personvalg anvendes skriftlig hemmelig afstemning, alt andet 

foregår ved håndsoprækning. 

  Litra a. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Dog afgøres 

afstemninger om vedtægtsændringer ved kvalificeret flertal (2/3 af stemmerne). 

  Litra b. Ved stemmelighed i forbindelse med et punkts behandling, første gang, genoptages 

diskussionen. Ved stemmelighed anden gang, bortfalder forslaget endeligt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 5. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af forretningsudvalgets 

medlemmer ønsker dette, eller hvis 50 studerende ved UCN skriftligt fremsætter ønske herom. I 

begge tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter 

begæringens modtagelse. 

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker senest 4 uger før og udsendes til de 

studerende ved UCN pr. e-mail. 



  Litra a. Dagsorden samt eventuelle bilag forud for ekstraordinær generalforsamling, 

udsendes til de studerende senest 14 dage inden afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling. 

Stk. 2. For så vidt angår generalforsamlingens ledelse, afstemninger mv., gælder samme 

bestemmelser som for afholdelse af ordinær generalforsamling. 

 

Valg til forretningsudvalgets tillidsposter 

§ 6. Kandidatur til tillidsposten som formand og næstformand for Studenterrådets UCN’s 

forretningsudvalg, sker ved opstilling på generalforsamlingen og vælges ved simpelt flertal. 

Stk. 1. Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer opstiller på generalforsamlingen og vælges ved 

simpelt flertal. 

Stk. 2. Tiltrædelse umiddelbart efter valghandling. Det kan dog besluttes at tiltrædelse sker på 

senere tidspunkt – en sådan beslutning skal tages af en enstemmig generalforsamling. 

Stk. 3. Studenterbestyrelsesrepræsentanter i UCN’s bestyrelse kan ikke varetage ovenstående 

tillidsposter i Studenterråd UCN’s forretningsudvalg. 

Stk. 5. Ved vakante poster i forretningsudvalget, gøres de studerende på de enkelte uddannelser 

opmærksomme på dette.  

  Litra a. Opstilling i tilfælde af vakante poster til forretningsudvalget, sker på førstkommende 

forretningsudvalgsmøde, hvor valghandlingen finder sted. 

 

Fratrædelse 

§ 8. Såfremt et forretningsudvalgsmedlem(er) ønsker at fratræde som FU-medlem(er), meddeles 

dette til formandskabet hurtigst muligt. 

Stk. 1. Forretningsudvalgsmedlemmet er fratrådt umiddelbart efter dette er meddelt til forperson 

eller næstforperson, eller når vedkommende ønsker at udtræde. 

Stk. 2. Forretningsudvalget kan stille posten/poster til rådighed for andre studerende, som vakant 

post(er), efter fratrædelsen er meddelt til forpersonskabet eller en evt. studenterkoordinator. 

§ 9. Såfremt forperson og/eller næstforperson ønsker at fratræde tillidsposten, meddeles dette på 

næstkommende forretningsudvalgsmøde. 



Stk. 1. Umiddelbart efter fratrædelsen er meddelt på næstkommende forretningsudvalgsmøde, kan 

forretningsudvalget udpege en konstitueret formand og/eller en konstitueret næstformand for den 

resterende periode, indtil nyvalg finder sted på næste generalforsamling. 

Stk. 2 Hvis der ikke kan konstitueres en forperson eller næstforperson i forretningsudvalget, 

indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Mistillidsvotum 

§ 10. Mistillidsvotum til forperson, næstforperson samt et eller flere forretningsudvalgsmedlemmer, 

indgives til forpersonskabet/studenterkoordinatoren, som et punkt til dagsordenen for 

generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, senest 15 dage før forsamlingens 

afvikling. 

Stk. 1. Mistillidsvotum besluttes ved simpelt stemmeflertal. 

Stk. 2. Ved vedtagelse af mistillidsvotum skal den/de pågældende personer fratræde den 

pågældende post med øjeblikkeligt virkning. Herefter foretages valg til posten for resten af 

valgperioden. 

 

Ikrafttrædelse 

§ 11. Forretningsudvalget har beføjelse til at foretage grammatiske, sproglige samt 

opstillingsmæssige ændringer i Studenterrådet UCN’s vedtægter, såfremt disse ændringer ikke får 

indflydelse på meningen i de oprindelige vedtægter. 

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter endt afstemning på generalforsamlingen.  


