
Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne for FKO:
§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde
Originalt:

Stk. 3: Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt og evt. elektronisk af bestyrelsen 
med  14  dages  varsel.  Emner,  der  ønskes  behandlet  på  repræsentantskabsmødet,  skal  være 
bestyrelsen  i  hænde  senest  8  dage  før.  Den  endelige  dagsorden  udsendes  skriftligt  og  evt. 
elektronisk 5 dage før mødedatoen.

Stk.  5: Repræsentantskabet  er  beslutningsdygtigt,  når  halvdelen af  de  stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. I fald repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt på grund af manglende 
fremmøde, indkaldes til  nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. 
Det 2. møde indkaldes med samme dagsorden til afholdelse tidligst 14 dage og senest 6 uger efter 
det først indkaldte møde. 
Ændres til:
Stk.  3: Det  ordinære  repræsentantskabsmøde  indkaldes  af  bestyrelsen  med  14  dages  varsel. 
Indkaldelsen  foregår  elektronisk  per  email  samt  offentliggørelse  på  foreningens  hjemmeside. 
Emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før. Den endelige dagsorden udsendes elektronisk og offentliggøres på hjemmesiden senest 5 
dage før mødedatoen.

Stk. 5: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 35 % af de stemmeberettigede medlemmer er 
til stede. Heraf skal medlemmer med 200 eller flere tilslutninger, være repræsenteret med minimum 
50%, medlemmer med under 200 og med 70 eller flere tilslutninger, skal være repræsenteret med 
minimum 25 % og medlemmer med 5 eller flere og under 70 tilslutninger skal være repræsenteret 
med minimum 15%. I fald repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt på grund af manglende 
fremmøde, indkaldes til  nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. 
Det 2. møde indkaldes med samme dagsorden til afholdelse tidligst 14 dage og senest 6 uger efter 
det først indkaldte møde. 
Motivation:
Med  ovenstående  ændringer  vil  repræsentantskabsmødet  være  beslutningsdygtigt  ved  færre 
deltagere. Begrundelsen er at gøre beslutningsprocessen i foreningen enklere uden at dette går ud 
over medlemmernes indflydelse. Dette skyldes at interessen for deltagelse i studenterinitiativer, ikke 
længere er på sammen høje niveau som tidligere.

§ 9 Bestyrelsen 
Originalt:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, så længe antallet af medlemsorganisationer er under 10 og af 7
medlemmer  ved  10  eller  flere  medlemsorganisationer.  Bestyrelsesmedlemmerne  vælges  af 
repræsentantskabsmedlemmerne og blandt foreningens almene brugere. Det enkelte medlem kan 
stille med op til en kandidat. Valgperioden er et år. Genvalg kan finde sted.

Ændres til:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf den ene er daglig leder. Hvis ikke foreningen har ansat 
en daglig leder, kan det sjette medlem udpeges af administrator. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af 



repræsentantskabsmedlemmerne og blandt foreningens almene brugere. Det enkelte medlem kan 
stille med op til en kandidat. Valgperioden er et år. Genvalg kan finde sted.

Motivation: 

Som nævnt tidligere, er interessen for studenterinitiativer ikke længere på samme høje niveau som 
tidligere. Af denne grund har det været svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer de sidste par år. 
Desuden består arbejdet i foreningen i dag i større grad af administration end nyskabelse, hvilket 
retfærdiggør færre bestyrelsesmedlemmer.

Inddragelse af daglig leder i bestyrelsen, vil ligeledes lette udvælgelsen af medlemmerne samt sikre 
en kontinuitet i bestyrelsen.


