
Medicinerrådet Odense 

Vedtægter 

§1 Navn 
Foreningens navn er Medicinerrådet Odense. Navnet kan forkortes MR Odense.  

§2 Formål og sigte 
Stk.1  

Medicinerrådet Odense har til formål at varetage de medicinstuderendes interesser i 
studenterpolitiske anliggender.  
 

Stk.2  
Foreningens sigte er at skabe et åbent studenterpolitisk forum blandt de studerende 
og facilitere gensidig informations- og holdningsudveksling mellem de 
medicinstuderende. 

 
Stk.3  

Foreningen vil søge indflydelse på vegne af de medicinstuderende i eksisterende råd 
og nævn, samt gennem samarbejde med Syddansk Universitet (SDU).  

§3 Medlemmer 
Stk.1 

Alle studerende indskrevet på Medicin (Lægevidenskab) på SDU i Odense betragtes 
som medlemmer af MR Odense. 
 

Stk.2 
Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret ved MR-møder samt 
generalforsamling. 

 
§4 Generalforsamling 
Stk.1 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 

Stk.2 
Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Beslutninger vedtages ved 
simpelt flertal blandt de fysisk tilstedeværende. 
 

Stk.3 Indkaldelse 
Stk.3.1 
Generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober. 
Stk.3.2  
Indkaldelse til generalforsamling skal forekomme en måned forinden. 
Stk.3.3  
Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge 14 dage inden generalforsamlingen. 



Stk.3.4  
Dagsorden inkl. bilag skal offentliggøres én uge inden generalforsamlingen. 

 
Stk.4 Afholdelse 

Stk.4.1  
Faste punkter på dagsorden: 

- Valg af dirigent og referent. 
- Formands beretning om foreningsåret samt godkendelse heraf. 
- Regnskabsgennemgang samt godkendelse heraf. 
- Budget for næste år. 
- Debat om næste års visioner. 
- Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer). 
- Valg af formand til MRs bestyrelse. 
- Valg af 8 øvrige medlemmer til MRs bestyrelse. 
- Valg af 1. og 2. suppleant til MRs bestyrelsen. 
- Eventuelt. 

Stk.4.2  
Referatet fra ordinær generalforsamling skal offentliggøres senest 14 dage efter 
generalforsamlingen. Herefter kan der gøres indsigelse mod referatet i 14 dage. Den 
afgående bestyrelse behandler indsigelser.  
 

Stk.5 
Den nyvalgte bestyrelse træder i kraft ved et konstituerende møde, som skal 
afholdes senest 30 dage efter generalforsamlingen.  
 

Stk.6 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk.6.1  
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 2 
bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer ønsker dette.  
Stk.6.2  
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med minimum 7 dages varsel. 
Dagsordenens punkter skal foreligge bestyrelsen og offentliggøres senest 3 dage 
inden ekstraordinær generalforsamling.  
Stk.6.3  
Referatet fra ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres senest 7 dage efter 
generalforsamlingen. Herefter kan der gøres indsigelse til bestyrelsen mod referatet i 
14 dage. 

 
§5 Bestyrelsen 
Stk.1 Bestyrelsens ansvar 

- Indkaldelse, afholdelse og dagsorden for medicinerrådets møder. 
- Indkaldelse, afholdelse og dagsorden for medicinerrådets generalforsamling. 
- Varetagelse af foreningens daglige drift og økonomi. 
- Samarbejde med fakultetet. 
- Samarbejde med studenterrepræsentanter i råd og nævn relateret til 

medicinstudiet på SDU. 
- PR og udbredelse af relevant information til de studerende.  



 
Stk.2 Bestyrelsens udformning 

Stk.2.1 
Bestyrelsen vælges blandt MRs medlemmer på generalforsamlingen. 
Stk.2.2 
Bestyrelsen består af én formand og 8 øvrige medlemmer. 
Stk.2.3 
Ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen besættes følgende poster: 
Næstformand, kasserer, sekretær og PR-ansvarlig. 
 

Stk.3 Bestyrelsesmøder 
Stk.3.1  
Bestyrelsesmøder er tilsigtet åbne, men enkelte punkter kan være lukkede af særlige 
årsager. 
Stk.3.2  
Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt, én gang i kvartalet.  
Stk. 3.3. 
Referater fra møderne skal være offentligt tilgængelige senest 14 dage efter. 
 

Stk.4 Bestyrelsens beslutningsproces 
Stk.4.1 
Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsesmøde. Beslutninger 
vedtages ved simpelt flertal.  

 Stk.4.2 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum fem tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Stk.4.3 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
Stk.4.4 
Ved fravær af bestyrelsesmedlemmer træder 1. suppleant til med stemmeret og 
herefter 2. suppleant. Suppleanter inviteres til alle møder. 

 
Stk.5 

Ved formandens fravær tiltræder næstformanden som fungerende formand.  
 

Stk.6 
Kun bestyrelsesmedlemmer samt personer med tilladelse fra bestyrelsen kan udtale 
sig på MR Odenses vegne.  

 
§6 Repræsentanter til nævn og råd 
Stk.1  

Medicinerrådet tilstræber følgende: 
- Medicinerrådet opstiller kandidater til Studienævn for Medicin. 
- Medicinerrådet opstiller kandidater til Akademisk Råd for SUND, 

Universitetsrådet samt andre relevante råd.  
 
Stk.2 Opstillingsmøder 



Stk.2.1 
Opstillingsmøder afholdes inden opstillingslister skal indsendes til valg for det 
pågældende nævn/råd. 
Stk.2.2  
Bestyrelsen indkalder til opstillingsmødet med mindst 14 dages varsel. 
Stk.2.3  
Opstillingsmødets dagsorden skal som minimum indeholde: 

- Valg af dirigent og referent 
- Valg af 2-3 stemmetællere 
- Præsentation af kandidater 
- Valg af kandidater 
- Eventuelt 

 Stk. 2.4 
Kandidatur kan meldes til dirigenten indtil påbegyndelse af valghandlingen. 

 
Stk.3 Valgproces 

Stk.3.1 
Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret til opstillingsmøder. 
Stk.3.2 
Valg af kandidater foretages skriftligt ved simpelt flertal. Det kræves ikke at 
kandidater er tilstedeværende for at opstille. 
Stk.3.3 
Ved stemmelighed foretages der simpelt flertalsvalg mellem de pågældende 
kandidater. 
Stk.3.4 
Der opstilles en prioriteret valgliste. 

 
§7 MR-møder 
Stk.1  

Møder er åbne for alle medlemmer. Alle medlemmer har taleret. Mødet ledes af 
formanden.  

 
Stk.2 

Bestyrelsen kan give taleret til ikke-medlemmer. 
 

Stk.3 Afholdelse 
Stk.3.1 
Dagsordenen skal som minimum indeholde: 

- Kort beretning fra formanden 
- Seneste nyt fra råd og nævn 
- Indkomne punkter til debat og afstemning 
- Eventuelt  

Stk.3.2 
Der indkaldes til MR-møder senest 14 dage før afholdelse. 
Forslag til dagsordenen kan indsendes af alle og skal være bestyrelsen i hænde 
senest 10 dage inden mødet. Dagsordenen skal offentliggøres senest 7 dage inden 
mødet.  



Stk.4 Beslutningsproces 
Stk.4.1 
Alle medlemmer har stemmeret til MR-møder. Beslutninger vedtages ved simpelt 
flertal blandt de fysisk tilstedeværende. 
Stk.4.2 
Afstemning på mødet sker som udgangspunkt ved håndsoprækning, men enhver kan 
begære skriftlig afstemning. 

 
Stk.5 Hastesager 

Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til ekstraordinære møder med kortere varsel 
ved hastesager. 
 

§8 Ophævelse 
Stk.1 

Medicinerrådet kan kun ophæves ved 2/3 flertal ved to på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 
 

Stk.2 
Generalforsamlingen beslutter ved debat og afstemning, hvordan eventuelle 
indestående midler skal håndteres ved en evt. ophævelse af foreningen. 


