Vedtægter for SciTechTinget
10. oktober 2011
Resumé: Dette er vedtægterne for SciTechTinget, der er en organisation, hvor alle, der er interesserede i eller involverede i studieliv
samles. Det er en uformel organisation, hvor vi forsøger at lære af hinanden og at udveksle viden på tværs af fakultetets faglige
skel. Disse vedtægter skal ikke tjene til at formalisere arbejdet men derimod til at formalisere SciTechTinget som det organ fakultetet
kontakter i forbindelse med studenterinddragelse generelt. Der er derfor heller ikke nogen bestyrelse.
Man kan undre sig over navnet SciTechTinget. SciTech kommer fra fakultetets navn. Resten kunne være „Rådet“, men det ville lede
tankerne på Studenterrådet, hvilket er misvisende. Andre har foreslået „Forummet“, men i den nye struktur vil der oprettes et antal
fora, der domineres af ledelsen. „Tinget“ er der ikke andre der har brugt, sammen gælder „Kommitéen“. Har man forslag til bedre
navne, skal de være velkomne!

§1

§3

Formål og tilhørsforhold

Ledelse, struktur og økonomi

Stk. 1 Foreningens navn er SciTechTinget og benævnes i
disse vedtægter Tinget.

Stk. 1 Tingets øverste myndighed er generalforsamlingerne, se §4.

Stk. 2 Tingets hjem- og virkested er Aarhus Faculty of Science and Technology ved Aarhus Universitet, der i disse
vedtægter benævnes fakultetet.

Stk. 2 Tingets daglige ledelse er den daglige mødeaktivitet,
se §5.
Stk. 3 Tinget kan frit nedsætte udvalg ved vedtagelse af
kommisorier på daglige møder. Flertallet af udvalgets medlemmer skal være medlemmer af Tinget.

Stk. 3 Tinget har til formål at tjene studenterorganisationerne på fakultetet. Dette inkluderer uden at være begrænset til
• at koordinere arbejdet organisationerne imellem,

Stk. 4 Hverken Tinget eller dets udvalg kan indgå aftaler
eller på anden vis træffe beslutninger, der medfører udgifter,
indtægter eller stiftelse af gæld.

• at sørge for informations- og erfaringsudveksling,
• at agere bindeled mellem organisationerne og både Studenterrådet ved Aarhus Universitet og fakultetets ledelse.

§4

Stk. 4 Tinget skal varetage de fælles faglige, økonomiske,
sociale og studiemæssige interesser for de studerende ved fakultetet.

Generalforsamlinger

Stk. 5 Arbejdet skal være uafhængigt af både Tingets og
dets medlemmers eventuelle partipolitiske og økonomiske
interesser.

Stk. 1 Der kan indkaldes til generalforsamling efter beslutning på et af Tingets daglige møder eller af ikke færre end 10
stemmeberettigede.

§2

Stk. 2 Der er indkaldt rettidigt til en generalforsamling såfremt indkaldelse samt dagsorden er offentliggjort på Tingets
mailingliste senest to uger før afholdelsen.

Medlemmer

Stk. 3 En dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Stk. 1 Alle studerende ved fakultetet kan optages som medlemmer i Tinget. Dette inkluderer ph.d.-studerende på del B,
velvidende de formelt set er ansatte.

1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent

Stk. 2 En studerende tilkendegiver ønske om medlemskab
samt om dettes ophør ved henvendelse til Tinget. Dette kan
ske enten til daglige møder, generalforsamlinger eller på mailinglisten.

c) Konstatering af rettig indkaldelse
2. Diskussion af Tingets arbejde siden seneste generalforsamling
3. Behandling af indkomne forslag

Stk. 3 Når et medlem ikke længere opfylder de i Stk. 1 angivne kriterier ophæves medlemskabet automatisk og med
øjeblikkelig virkning.

4. Eventuelt
Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal
være offentliggjort på Tingets mailingsliste senest en uge før
generalforsamlingen. Kun stemmeberettigede kan stille forslag.

Stk. 4 Medlemmerne er ikke repræsentanter for den eller de
studenterorganisationer, de er medlemmer af eller indvalgt i,
og svarer således kun for personlige holdninger.
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Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges
blandt de tilstedeværende. Det er dirigentens pligt at konstatere, hvorvidt der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

Stk. 6 Der vælges blandt Tingets medlemmer en referent,
der har pligt til at udarbejde et retvisende mødereferat. Referatet skal offentliggøres på Tingets mailingsliste inden næste
møde, dog ikke senere end en uge efter mødets afholdelse.

Stk. 6 Der vælges blandt de tilstedeværende medlemmer af
Tinget en referent, der har pligt at udarbejde et retvisende referat. Referatet skal offentliggøres på Tingets mailingliste senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7 Valg og afstemninger afholdes som plenumvalg ved
håndsoprækning, dog kan alle tilstedeværende stemmeberettigede begære hemmelig afstemning.
Stk. 8 Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 7 Valg og afstemninger afholdes som plenumvalg ved
håndsoprækning, dog kan alle tilstedeværende stemmeberettigede begære hemmelig afstemning.

Stk. 9 Alle, der opfylder de i §2, Stk. 1 angivede kriterier,
har taleret. Mødet kan under punktet Formalia vælge at lade
andre deltagere have taleret.

Stk. 8 Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kan der
ikke træffes beslutninger under punktet Eventuelt.

Stk. 10 Alle tilstedeværende, der opfylder de i §2, Stk. 1 angivne kriterier, har stemmeret. Før enhver afstemning eller
valg kan ethvert tilstedeværende medlem begære, at kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret.

Stk. 9 Alle, der opfylder de i §2, Stk. 1 angivne kriterier, har
taleret. Generalforsamlingen kan give øvrige deltagere taleret.

§6

Stk. 10 Alle tilstedeværende, der opfylder de i §2, Stk. 1 angivne kriterier, har stemmeret. Før enhver afstemning eller
valg kan ethvert tilstedeværende medlem begære, at kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret.

Vedtægtsændringer og nedlæggelse
Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på
generalforsamlinger og kun såfremt det opnår mindst 23 tilslutning.

Stk. 11 Tinget er forpligtet til at afholde ordinær generalforsamling hvert år i februar.

Stk. 2 Tinget kan nedlægge sig selv såfremt et forslag herom
opnår mindst 23 tilslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst en måneds mellemrum.
Af disse generalforsamlinger skal mindst én være ordinær.

§5
Daglig mødeaktivitet
Stk. 1

Ethvert medlem af Tinget kan indkalde til møde.

Stk. 2 Der er indkaldt rettidigt til et møde såfremt indkaldelse samt dagsorden er offentliggjort på Tingets mailingliste
senest en uge før mødets afholdelse.
Stk. 3 En dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af rettig indkaldelse
2. Meddelelser fra
a) Tingets udvalg
b) Studenterorganisationerne
c) Studenterrådet
d) Fakultetets udvalg, råd og nævn
e) Fakultetsledelsen
3. Eventuelt
4. Næste møde
Stk. 4 Der kan under punktet Formalia optages yderligere
punkter på dagsordenen såfremt ingen medlemmer modsætter sig dette.
Stk. 5 Møderne ledes af en dirigent, der vælges blandt de
tilstedeværende medlemmer. Det er dirigentens pligt at konstatere, hvorvidt der er rettidigt indkaldt til mødet.
2

Kendte studenterorganisationer ved fakultetet
10. oktober 2011
Resumé: Hermed en liste over de studenterorganisationer jeg kender. Listen er næppe komplet og jeg vil derfor meget gerne oplyses
om andre organisationer – meget gerne med kontaktoplysninger. Listen er opdelt i kategorier og flere af organisationerne optræder i
flere kategorier. Også rettelser til dette er yderst velkomne.

Fredagsbarer

• Ph.d.-foreningen
• Social og Faglig Forening (IT’ere) (SOFA)

• @lkymia

• TÅGEKAMMERET

• Chaos

• Unity Katrinebjerg

• Datalogisk Fredagscafé
• Die Rote Zone

Organisationer, der måske hører til

• Fysisk Fredagsbar (FFB)
• Kalkulerbar

Medlemmerne af mange af disse er ansatte af universitetet
eller andre organisationer. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de ikke kar bidrage med særlig indsigt.
Fx vil de ansatte i Science JobLink kunne bidrage ganske betragteligt med indsigt i karrierevejledning og med kontakt til
virksomheder.
• Aarhus Studenternes Filmklub

• Nanorama

Festforeninger
• @lkymia
• Biogas

• Besøgsservice

• Chaos

• Det Rullende Universitet

• Datalogisk Fredagscafé

• Ingeniørforeningens i Danmark (IDA)

• De Studerendes Råd (DSR) (Ingeniørerne)

• Science JobLink

• Die Rote Zone

• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

• Foreningen for Matematik-Økonomer (MØF)

• Kemishow

• Nanorama

• Fysikshow

• TÅGEKAMMERET

• Nanoshow

Tutorforeninger
• De Studerendes Råd (DSR) (Ingeniørerne)
• Mat/Fys – Tutorgruppen
• Tutorerne på Jordbrug, Fødevarer og Miljø
• Tutorforeningen for Biologi
• Tutorforeningen for Geologi og Geoteknologi
• Tutorforeningen for Kemi & Molekylærbiologi (TKM)

Studieliv og faglige arrangementer
• Biologisk Fagudvalg
• Datalogistuderende ved Aarhus Universitet (DSAU)
• De Studerendes Råd (DSR) (Ingeniørerne)
• Eulers Venner
• Foreningen for Matematik-Økonomer (MØF)
• Mads ’n’ Føk
• Mat/Fys StudenterRåd (MFSR)
• Molekylærmedicinsk Forening
• Nanorama
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