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Kapitel 1: Navn, formål og virke
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§1
Foreningens navn er Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, forkortet UNF
– i daglig tale UNF Danmark. I internationale sammenhænge benævnes
foreningen “The Danish Youth Association of Science”. Foreningen har hjemsted
i København.

§2
stk. 1
Foreningens formål er at fremme interessen for, og kendskabet til,
naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge.

stk. 2
UNF er i sit virke en samfundsengagerende forening, som bidrager væsentligt
til unges naturvidenskabelige dannelse. UNF udvikler hermed kompetente
deltagere i et moderne demokrati, med en evne og lyst til at påvirke verden
omkring os baseret på viden.

stk. 3
Foreningen er i sit virke uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

§3
Foreningens virke er at
1. Stimulere særlige fælles initiativer mellem medlemsforeningerne
2. Fremme og koordinere nationalt og internationalt samarbejde
3. Koordinere søgning af økonomiske midler hos private og offentlige
instanser og fordele disse midler mellem medlemsforeningerne
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4. Støtte initiativer jf. §2

UNF Danmark

5. Vedligeholde domænet unf.dk og aliaser for dette
6. Løse opgaver vedtaget på generalforsamlingen

c/o H.C. Ørsted Institutet
Universitetsparken 5
2100 København Ø

7. Beskytte navnet Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, UNF

www.unf.dk

8. Inddrage medlemsforeningerne i foreningens virke
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Kapitel 2: Medlemsforhold og optagelse
§4
Som ordinære medlemsforeninger af UNF betragtes kun foreninger, godkendt
af generalforsamlingen. I daglig tale benævnes medlemsforeninger med lokal
forankring "lokalforeninger".

§5
Som medlemmer i UNF betragtes alle personer, der har erklæret medlemskab
over for de enkelte medlemsforeninger.

§6
stk. 1
Som frivillige i UNF betragtes medlemmer med en gældende frivilligerklæring.

stk. 2
Frivilligerklæringen vedtages af generalforsamlingen, og sættes kun på
dagsorden, hvis der er forslag om ændringer. Repræsentantskabet kan
envidere godkende ændringer efter henstilling fra bestyrelsen.

§7
Kun vedtægtsfunderede og demokratiske foreninger, hvis formål og virke
stemmer overens med foreningens formål, kan opnå medlemskab af UNF.
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§8

UNF Danmark

stk. 1
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Optagelse i UNF sker efter ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningen skal
indeholde en beskrivelse af ansøgerforeningen, herunder medlemsfordeling og
kontingentstruktur, samt en oversigt over afholdte aktiviteter og planer for
fremtiden. Til ansøgningen skal vedlægges gældende vedtægter, sidst
godkendte regnskab, hvis et sådant eksisterer, samt budget for indeværende
år.

www.unf.dk
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stk. 2
Bestyrelsen videresender modtagne ansøgninger til medlemsforeningernes
bestyrelser (herunder repræsentantskabet), sammen med deres vurdering af
ansøgningen og ansøgerforeningen. Bestyrelsen og repræsentantskabet kan
efterfølgende bede ansøgerforeningen om supplerende oplysninger.

stk. 3
Modtagne
ansøgninger
generalforsamlingen.

tages

op

på

næstkommende

ordinære

§9
stk. 1
Optagelse af en ny medlemsforening kræver at både generalforsamlingen og
ansøgerforeningens højeste myndighed godkender optagelsen med mindre end
1 års mellemrum. Optagelsen træder i kraft når begge godkendelser er opnået.

stk. 2
Generalforsamlingens godkendelse af optag af en ny medlemsforening kræver
2/3 kvalifceret fertal. Optagelse af nye medlemsforeninger skal fremgå som et
selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

stk. 3
Repræsentantskabet kan træffe beslutning om foreløbig optagelse. En
foreløbigt optaget medlemsforening deltager i UNF’s ledelse og aktiviteter som
ordinære medlemsforeninger - dog uden stemmeret.
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stk. 4
En foreløbigt optaget medlemsforenings tilknytning til UNF skal tages op til
revision på næstkommende ordinære generalforsamling.

§10
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stk. 1
Udmeldelse af en medlemsforening skal ske ved beslutning truffet af
medlemsforeningens højeste myndighed. Udmeldelsen skal begæres med et
års varsel og træder derefter i kraft ved førstkommende ordinære
generalforsamling.

stk. 2
Ved foreningsskadelig virksomhed eller overtrædelse af foreningens vedtægter
kan generalforsamlingen med 2/3 kvalifceret fertal ekskludere en
medlemsforening. Eksklusion af en medlemsforening skal fremgå som et
selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Kapitel 3: Organisationens myndighed
§11
stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse
varetages af bestyrelsen, hvori repræsentantskabet træffer afgørelser af
principiel karakter jf. §18.

stk. 2
Der kan nedsættes arbejdsgrupper til løsninger af specifkke opgaver. Disse
arbejder under bestyrelsens tilsyn.

stk. 3
Ved alle møder føres mødeprotokol.
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stk. 4
Der kan tilknyttes eksterne observatører til rådgivning af foreningens ledelse.
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Kapitel 4: Generalforsamlingen
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§12
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og mødes ordinært én
gang årligt i marts måned. Hertil har alle medlemmer (jf, §5) adgang, dog har
kun stemmeberettigede (jf. §15 stk. 1) taleret. Hvis praktiske eller
sikkerhedsmæssige omstændigheder nødvendiggør det, kan bestyrelsen afvise
eller dirigenten udvise personer uden stemmeret.

§13
stk. 1
Generalforsamlingen godkender regnskab, godkender nye medlemsforeninger
jf. kap. 2, træffer beslutninger vedr. nye sagsområder og vedtager eventuelt
strategier og planer for foreningens fremtidige virke - også gældende for fere
bestyrelsesperioder.

stk. 2
Generalforsamlingen kan endvidere beslutte at overtage repræsentantskabets
forpligtelser.

stk. 3
Generalforsamlingen foretager vedtægtsændringer for UNF med mindst
kvalifceret 2/3 fertal.

stk. 4
Såfremt der fra blot én stemmeberettiget på generalforsamlingen udtrykkes
ønske om hemmelig afstemning, skal en sådan afholdes.
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§14

UNF Danmark

Bestyrelsen står for afholdelsen af generalforsamlingen. Den praktiske
afholdelse af generalforsamlingen kan varetages af en medlemsforening.
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§15
stk.1
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Ved afstemning har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte
medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede med stemmeret blandt alle
UNF’s generalforsamlingsdeltagere.

stk. 2
Ved valg til bestyrelsen og andre tillidshverv, kan hver stemmeberettiget
stemme på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser. Dette sker i
én afstemningsrunde. Ved stemmelighed foretages ny afstemning. Ved fortsat
stemmelighed kan der, efter dirigentens skøn, foretages lodtrækning.

stk. 3
Hvor intet andet er anført, træffes beslutninger ved simpelt stemmefertal.

§16
stk. 1
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst tre måneders
varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og via UNF’s relevante
mailinglister. Mindst to uger før afholdelsen udsendes dagsorden jf. stk. 2 via
samme kanaler.

stk. 2
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
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5. Kassereren giver en økonomisk statusberetning, fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget for det
kommende regnskabsår til godkendelse
6. Sponsorfordelingsnøglen for det kommende år besluttes
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter for det kommende år jf.
§22
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8. Valg af interne revisorer og –suppleanter jf. §31
9. Indstilling
af
to
repræsentantskabsmedlemmer
medlemsforening for det kommende år

UNF Danmark

fra

hver

10. Fastsættelse af kontingent
11. Behandling af indkomne forslag
12. Eventuelt
13. Mødeevaluering

stk. 3
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling samt udsendelse af
dagsorden skal ske via de samme kanaler, som ved den ordinære
generalforsamling.

stk. 4
Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
repræsentantskabet og bestyrelsen i hænde mindst en måned før
generalforsamlingen.

stk. 5
Under behandlingen af de indkomne forslag på generalforsamlingen kan
formuleringen af disse ændres efter behov. Vedtagelse af forslag, ændrede
eller uændrede, sker efter gældende afstemningsregler.

stk. 6
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at der til enhver tid foreligger et opdateret
noteapparat, ”Bemærkninger til Vedtægterne”, til internt brug i UNF.
Noteapparatet skal indeholde relevante retningslinjer og udspecifceringer af
vedtægter.
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stk. 7
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Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen og dirigenten.
Det godkendte referat sendes til repræsentantskabet og gøres offentligt
tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 2 måneder efter
generalforsamlingen.
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§17
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Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelse eller
repræsentantskab ved almindeligt fertal med mindst en måneds varsel. Mindst
to uger før afholdelsen udsendes dagsorden, der som et minimum skal
indeholde pkt. 1, 2, 3 og 12 fra §16 stk. 2. Indkomne forslag til behandling
skal være repræsentantskabet og bestyrelsen i hænde mindst 3 uger før
generalforsamlingen.

Kapitel 5: Repræsentantskabet
§18
Repræsentantskabet er underlagt generalforsamlingen og træffer beslutninger
af principiel karakter.

§19
Medlemmer af repræsentantskabet skal være aktive bestyrelsesmedlemmer i
medlemsforeningerne, men kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen for UNF.

§20
stk. 1
Hver af medlemsforeningerne har to stemmer i repræsentantskabet. De enkelte
bestyrelser for medlemsforeningerne udpeger selv deres stemmeberettigede
repræsentanter i repræsentantskabet og kan til enhver tid ændre deres
indstilling af repræsentanter fra generalforsamlingen. I tilfælde af afstemning i
repræsentantskabet træffes beslutning ved absolut fertal (dvs. over halvdelen
af alle stemmeberettigede).
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stk. 2

UNF Danmark

Repræsentantskabet vælger en sekretær, som er ansvarlig for at sikre
fremdrift i de sager som repræsentantskabet behandler.
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§21
Repræsentantskabet mødes efter behov og kan indkaldes med mindst 10
dages varsel, hvis blot ét medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet
ønsker det.
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Kapitel 6: Bestyrelsen
§22
Bestyrelsen består af fem til syv ordinære medlemmer samt op til tre
suppleanter.

§23
stk. 1
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, vælger den
resterende bestyrelse et bestyrelsesmedlem blandt de på generalforsamlingen
valgte bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen kan også vælge at fortsætte
uændret såfremt den består af minimum 5 personer. Dette skal godkendes af
repræsentantskabet.

stk. 2
I tilfælde at et eller fere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, og kun
hvis ingen af de på generalforsamlingen valgte suppleanter ønsker at indtræde,
eller er udtrådt, kan bestyrelsen indstille en kandidat til den ledige plads. Denne
kandidat kan først indtræde efter godkendelse fra repræsentantskabet.

§24
Bestyrelsen
og
suppleanter
vælges
af
generalforsamlingen.
Opstillingsberettigede er alle der på generalforsamlingen kan præsenteres med
to stillere. Mulige stillere er medlemsforeningernes bestyrelser.
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§25
Bestyrelsen er selvkonstituerende. Dog skal fg. poster beklædes: formand,
næstformand og kasserer. Ingen i bestyrelsen kan bestride mere end én af
disse poster. Senest på andet bestyrelsesmøde skal bestyrelsen vedtage en
forretningsorden. Forretningsordenen skal forelægges repræsentantskabet, og
gøres tilgængeligt på intranettet.
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§26
stk. 1
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, repræsenterer UNF udadtil og
påser at de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres. Formanden
tegner foreningen.

stk. 2
Bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer
er til stede, træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmefertal.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan give deres mening til kende efter
regler nærmere fastsat i forretningsorden.

Kapitel 7: Ansatte
§ 27
stk. 1
Bestyrelsen kan, hvis den fnder det nødvendigt, ansætte én til fere lønnede
personer til at udføre bestemte opgaver forbundet med varetagelsen af UNF
Danmarks økonomi og administrative arbejde.

stk. 2
En lønnet ansat kan ikke være medlem af UNF’s bestyrelse eller
lokalforeningers bestyrelser.
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stk. 3

UNF Danmark

En lønnet ansat kan ikke træffe økonomiske beslutninger af afgørende karakter.
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Kapitel 8: Økonomi
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§28
stk. 1
Generalforsamlingen beslutter hvert år en fordelingsnøgle for uddeling af de
fælles indsamlede økonomiske midler. Hvis der ikke kan opnås fertal for en
foreslået fordelingsnøgle, bruges foregående års model som udgangspunkt for
fordelingen af disse midler. De fælles indsamlede økonomiske midler fordeles
mellem UNF Danmark og medlemsforeningerne under hensyntagen til
medlemstal, aktivitetsniveau og andre særlige forhold.

stk. 2
UNF Danmark kan desuden søge særskilte midler til projekter og egen drift.

§29
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Årsregnskabet
revideres og underskrives af hele bestyrelsen samt revisor og offentliggøres
senest to måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet godkendes på
det førstkommende generalforsamling dog senest fem måneder efter
regnskabsårets afslutning

§30
Bestyrelsen vælger hvert år en ekstern, registreret revisor. Revisors
bemærkninger vedlægges regnskabet.

§31
stk. 1
Generalforsamlingen vælger hvert år 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer,
samt 1-2 revisorsuppleanter.
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stk. 2
De interne revisorer skal være fri af interne økonomiske interesser, og skal
grundigt gennemgå regnskab og forretningsgange med det formål at give
generalforsamlingen et retvisende billede på hvorvidt vedtægter, love, regler,
vejledninger og lignende vedtaget i foreningen overholdes.
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Kapitel 9: Foreningens opløsning
§32
Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer vedtager dette, og det på ny vedtages med mindst 2/3
stemmemajoritet ved en ekstraordinært ophævende generalforsamling med
dagsorden jf. §17.

§33
Den ekstraordinære ophævende generalforsamling afholdes tidligst en og
senest to måneder efter den foregående generalforsamling.

§34
Ved foreningens opløsning tilfalder et eventuelt overskud en eller fere
almennyttige naturvidenskabelige foreninger og/eller fonde her i landet; såfremt
muligt
medlemsforeningerne
i
overensstemmelse
med
gældende
fordelingsnøgle. Hvilke, vedtages på den ekstraordinære ophævende
generalforsamling.

•

2002: Disse vedtægter blev af stifterne fremlagt på den stiftende
generalforsamling d. 14. august 2002 på HC Ørsted Instituttet,
København. Vedtægterne blev vedtaget enstemmigt.

•

2003: Ligeledes blev de vedtaget enstemmigt på den 1. ordinære
generalforsamling d. 1. marts 2003 på Danmarks Tekniske Universitet,
Lyngby.

•

2004: På UNF Landsmødet i Aalborg d. 13. marts 2004 blev tre
vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.
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•

2006: På UNF Landsmødet i Odense d. 4. marts 2006 blev tre
vedtægtsændringer vedtaget.

•

2007: På UNF Landsmødet i København d. 3. marts 2007 blev to
vedtægtsændringer vedtaget (vedr. paragraf 12 og 22).

•

2008: På UNF Landsmødet i Aalborg d. 1. marts 2008 blev der lavet
14 vedtægtsændringer plus udskiftning af typeord i forbindelse med
vedtægtsændringerne

•

2009: På UNF Danmarks generalforsamling i Århus d. 14. marts 2009
blev der lavet 5 vedtægtsændringer.

•

2010: På UNF Danmarks generalforsamling i Århus d. 13. marts 2010
blev der lavet 7 vedtægtsændringer.

•

2010: På UNF Danmarks ekstraordinære generalforsamling i Århus d.
21. november 2010 blev der lavet 5 vedtægtsændringer.

•

2011: På UNF Danmarks generalforsamling i København d. 13. marts
2011 blev der vedtaget 4 vedtægtsændringer.

•

2012: På UNF Danmarks generalforsamling i Aarhus d. 11. marts
2012 blev der vedtaget en vedtægtsændring. Samt rettet en reference
fejl i §10.

•

2014: På UNF Danmarks generalforsamling i Aarhus d. 9. marts 2014
blev en vedtægtsændring vedtaget.

•

2015: På UNF Danmarks generalforsamling i Aalborg d. 7. marts 2015
blev tolv vedtægtsændringer vedtaget, samt en omstrukturering af
kapitlerne.

•

2016: På UNF Danmarks generalforsamling i Aarhus d. 5. marts 2016
blev 4 vedtægtsændringer vedtaget. Der blev desuden rettet en
referencefejl i §18.

•

2017: På UNF Danmarks generalforsamling i Aalborg d. 11. marts
2017 blev en inkonsistens i §32 rettet.

•

2018: På UNF Danmarks generalforsamling i Aalborg d. 3. marts 2018
blev 6 vedtægtsændringer vedtaget.
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Vedtaget på
UNF Danmarks Generalforsamling
den 3. marts 2018
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