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§ 1: Formålsparagraf: 

Studenterrådet for psykologi er en forening uden partipolitisk tilhørsforhold, hvis mål det er at 

fremme de sociale, kulturelle og faglige forhold for de psykologistuderende ved Aalborg 

Universitet. Studenterrådet har desuden til formål at fremme, koordinere og arbejde på de 

studiefaglige initiativer som anses for at være relevante og aktuelle indenfor de aktuelle årgange på 

psykologiuddannelsen. I tillæg hertil fungerer Studenterrådet som et arbejdsudvalg der arbejder på 

forskellige studiefaglige projekter. Yderligere arbejder Studenterrådet for at sikre fordelagtig 

informationskoordinering og samling af de aktuelle arbejdsressourcer og opgaver blandt de 

studerende. 

 

§ 2: Organisatorisk placering: 

Stk. 1: Studenterrådet ligger under studienævnet men har ingen direkte administrative forpligtelser 

overfor dette. Studenterrådets repræsentanter er valgt ud fra de forskellige årganges juntaer på 

sidefag, bachelor samt kandidatuddannelsen. Juntaer ligger under studenterrådet, idet disse 

behandler sager som omhandler de enkelte semestre. 

 

§ 3: Studenterrådets medlemmer 

Stk. 1: Alle psykologistuderende ved Aalborg Universitet kan ved ’valg’ på deres årgang blive 

medlemmer af Studenterrådet. 

 

Stk. 2: Studenterrådet består af indtil 3 juntamedlemmer fra hvert semester, såfremt der er 

kandidater til posterne, der er valgt på den enkelte årgang. Følgende medlemmer har, såfremt de 

ønsker det, observatørstatus med taleret angående de emner der vedrører det organ de repræsenterer 

og ikke stemmeret: Studentermedlemmer af studienævnet, medlemmer af Dansk psykologiforenings 

studentersektion samt studievejlederen på psykologi. 

 

Stk. 3: Medlemsperioden strækker sig over 1 år.  

 



Stk. 4: Ved misbrug af medlemskabet nægtes man medlemskab af foreningen i 2 år. 

 

§ 4: Afholdelse af Generalforsamlinger: 

Stk. 1: Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i starten af forårssemestret, gerne februar. 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel. 

 

Stk. 2: Ved hver generalforsamling vælges en formand, næstformand og kasserer. Disse personer 

kan genvælges, men formanden må ikke vælges fra 8. eller 10. semester. Formand og næstformand 

tilstræbes at være fra forskellige årgange. 

 

Stk. 3: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 3/5 af Studenterrådets 

medlemmer finder det nødvendigt. 

 

Stk. 4: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og referent. Formanden og 

kassereren aflægger beretning og regnskab. 

 

Stk. 5: Studenterrådet udfærdiger et budget, som offentliggøres senest to måneder efter deres 

tiltræden. 

 

Stk. 6: Det reviderede regnskab skal være offentligt tilgængeligt mindst 8 dage før 

generalforsamlingen. Regnskabet skal revideres af to på generalforsamlingen valgte kritiske 

revisorer, der ikke må være medlemmer af Studenterrådet. 

 

Stk. 7: Dagsordensforslag og forslag til ændringer af vedtægter, herunder Studenterrådets egne, 

skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og skal opslås senest 8 

dage inden generalforsamlingen. Ændringer til Studenterrådets vedtægter kan vedtages med 3/5 

flertal. 

 

§ 5: Studenterrådets arbejde 

Stk. 1: Foreningens daglige arbejde varetages af Studenterrådet. Efter behov nedsættes ad hoc 

grupper til diverse arbejdsopgaver, hvori interesserede psykologistuderende kan deltage. 

 



Stk. 2: Studenterrådet udfærdiger selv sin forretningsorden efter den årlige generalforsamling, som 

vedtages ved et flertal på 3/5. Denne offentliggøres. 

 

Stk. 3: Kassereren er ansvarlig for foreningens bogføring og regnskab. Kasserer og mindst et af 

medlemmerne af Studenterrådet afstemmer kassekladden kvartalsvis. 

 

Stk. 4: Tegningsregler: Udbetalinger må kun foretages ved dobbelt underskrift. Den ene 

underskriver skal være kassereren, den anden af én af Studenterrådets medlemmer. De 

bemyndigede underskriver et fuldmagtsblad. 

 

Stk. 5: Studenterrådet afholder mindst et månedligt møde (undtaget er juli/august måned hvor der 

holdes møde efter behov). Studenterrådet er beslutningsdygtigt når der er mindst en repræsentant fra 

hvert af de repræsenterede semestre til stede, samt formand eller næstformand. Fuldmagt kan dog i 

særlige tilfælde gives, hvis tilstedeværelse på møde er umulig. 

 

Stk. 6: Afgørelser er gyldige, når mindst 3/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Der 

skal føres referat ved hvert studenterrådsmøde. Alle studenterrådsmøder er åbne for alle 

psykologistuderende ved Aalborg Universitet, som ved deres deltagelse har taleret, men ikke 

stemmeret. Dagsorden for studenterrådsmøderne skal være tilgængelige for medlemmerne senest en 

uge før mødet. 

 

Stk. 7: I tilfælde af utidig afgang af formand eller kasserer konstituerer Studenterrådet et 

studenterrådsmedlem til at varetage denne post indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 8: Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. 

 

§ 6: Kursusgruppen 

Stk. 1: kursusgruppen er nedsat under Studenterrådet med eget budget. Kursusgruppen vælger selv 

en kasserer. Studenterrådet er samlingsorgan for kursusgruppens aktiviteter. 

 



Stk. 2: Kursusgruppen består af fem medlemmer som vælges af Studenterrådet på dennes årlige 

generalforsamling. Ønskes opstilling, indgives denne til formanden for Studenterrådet senest 14 

dage før. 

 

Stk. 3: Kursusgruppen er forpligtet til at fremlægge budget og regnskab på Studenterrådets 

generalforsamling 

 

Stk. 4: Kursusgruppens kasserer er ansvarlig for foreningens bogføring og regnskab. Kasserer og 

mindst et af medlemmerne af kursusgruppen afstemmer kassekladden efter hver aktivitet. 

 

Stk. 5: Tegningsregler: Udbetalinger må kun foretages ved dobbelt underskrift. Den ene 

underskriver skal være kassereren, den anden af én af kursusgruppens medlemmer. De 

bemyndigede underskriver et fuldmagtsblad. 

 

Stk. 6: Kursusgruppen råder til hvert kursus over en friplads. Derudover forhåndsreserveres en 

kursusplads til hvert af kursusgruppens fem medlemmer. Såfremt kursusgruppens medlemmer 

ønsker at gøre brug af denne forhåndsreservering skal tilmelding og betaling ske når kurset 

udbydes. 

 

Stk. 7: Kursusgruppen kan opløse sig selv ved 2/3 flertal. 

 

Stk. 8: Ved opløsning af kursusgruppen tilfalder aktiver Studenterrådet for psykologistuderende på 

Aalborg Universitet. 

 

§ 7: Opløsning af Studenterrådet 

Stk. 1: Opløsning af Studenterrådet kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling. 

 

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder aktiver studienævnet for psykologistuderende på Aalborg 

Universitet. 


