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Vedtægter for Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd, forkortet
SIF.
Stk. 2 Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet (SDU), Det Tekniske
Fakultet.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er at styrke sammenholdet mellem og studiemiljøet for
foreningens medlemmer såvel fagligt som socialt.
Stk. 2 Foreningens formål er at varetage de studerendes fælles interesser samt
at repræsentere de studerende både lokal- og landspolitisk.
Stk. 3 Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Alle ingeniørstuderende ved SDU, samt studerende på adgangskursus ved
Det Tekniske Fakultet, kan optages i foreningen.
Stk. 2 Medlemskab opnås mod betaling af indmeldelsesgebyr, der opkræves af
SIF og fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinære generalforsamlinger afholdes 2 gange årligt, én gang i
forårssemestret som udgangspunkt i februar/marts/april og én gang i
efterårssemestret som udgangspunkt i september/oktober/november.
Stk. 3 Ved generalforsamlingen har alle studerende på SDU taleret.
Stk. 4 Kun medlemmer af foreningen har stemmeret.
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Stk. 5 Varsling af generalforsamlingen skal ske senest 14 dage inden dennes
afholdelse.
Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden dennes afholdelse.
Stk. 7 Dagsordenen skal foreligge senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
Stk. 9 Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal der
skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert fremmødt medlem har en
stemme per plads der stemmes om. Der må ikke gives mere end en stemme på
samme kandidat.
Stk. 10 Dirigent og stemmetællere må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af regnskab (kun september)
7. Fastlæggelse af kontingent (kun september)
8. Godkendelse af budget (kun september)
9. Valg:
a. Valg af formand til bestyrelsen
b. Valg af næstformand til bestyrelsen
c. Valg af kasserer til bestyrelsen
d. Valg af dataansvarlig til bestyrelsen
e. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
f. Valg af revisorer
10.Evt.
Stk. 12 Hvis generalforsamlingen ikke godkender formandens beretning,
regnskabet eller budgettet, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,
hvor bestyrelsen fremlægger et nyt forslag.
Stk. 13 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når generalforsamlingen
er varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.
Stk. 14 Såfremt det ikke er muligt at få besat alle menige bestyrelsesposter pga.
manglende kandidater kan flertallet af generalforsamlingen give de valgte
kandidater bemyndigelse til at finde op til to menige medlemmer til at varetage
manglende poster.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet
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anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er kommet
formanden i hænde.
Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles og indkaldes som den
ordinære.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.
Stk. 2 Bestyrelsen består, foruden formanden, næstformanden, kassereren og
dataansvarlig, af op til 5 menige medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en ½- årig periode.
Stk. 3 Bestyrelsen skal bestå af medlemmer fra mindst 3 forskellige
studieretninger.
Stk. 4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6 Til hver ordinær generalforsamling fremlægger formanden en skriftlig
beretning til godkendelse.

§ 7 Økonomi og regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsperiode løber fra 1. august til 31. juli.
Stk. 2 Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for budget samt
regnskab.
Stk. 3 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvoraf den ene er studerende og
den anden er udenforstående regnskabskyndig. Revisorerne skal revidere
foreningens regnskab, og skal til enhver tid på forlangende vis kunne redegøre for
disse.
Stk. 4 SIFs udvalg kan arrangere fester, koncerter m.v., hvis overskuddet
tilfalder SIF til støtte for foreningens formål, herunder studenterpolitisk arbejde
og aktiviteter for ingeniørstuderende ved SDU. Der skal for hvert enkelt
arrangement føres budget samt regnskab som skal godkendes af bestyrelsen.

§ 8 Studieturstilskud
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Stk. 1 For at kunne søge studieturstilskud skal 50 % af et hold deltage i
studieturen, og der skal være et fagligt indhold i denne.
Stk. 2 Midlerne kan kun udbetales til medlemmer af SIF og kun én gang i et
studieforløb.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter hvert semester størrelsen af det beløb der
udbetales pr. medlem, der deltager i studierejser.
Stk. 4 Ansøgning om tilskud til studierejser skal foreligge SIF senest 1. marts,
hvis man ønsker tilskud til en studierejse i foråret, og 1. oktober hvis man ønsker
tilskud til en studierejse i efteråret.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes hver for sig af formand samt kasserer. Ved optagelse af
lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Stk. 2 Foreningens sekretær har stillingsfuldmagt til foreningens konti.

§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§ 11 Opløsning af foreningen
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2 Ved opløsning skal foreningens midler i 2 år båndlægges og varetages af
Det Tekniske Fakultet ved SDU. Oprettes der ikke inden 2 år en ny forening af
ingeniørstuderende ved fakultetet, hvortil midlerne kan overdrages, skal disse
administreres af Det Tekniske Fakultet ved SDU til gavn for de ingeniørstuderende
på fakultetet.

§ 12 Fortolkning af vedtægterne
Stk. 1 Opstår der tvivl om tolkningen af foreningens vedtægter, er det
bestyrelsens tolkning, der er gældende indtil spørgsmålet afgøres af første
efterfølgende generalforsamling.
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