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Forslag til dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af dagsorden og stemmeprocedure (bilag 0)

3.

Formandberetning v. formanden (bilag 1)

4.

Økonomisk statusberetning og fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2018 v. kassereren (bilag 2)

5.

Kommentarer til regnskabet og foreningens forretningsgange i 2018 v. de interne revisorer (bilag 3)

6.

Godkendelse af regnskabet for 2018

7.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v. kassereren (bilag 4)

8.

Beslutning af sponsorfordelingsnøgle for 2019 v. kassereren (bilag 5)

9.

Fastsættelse af kontingent

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
11. Valg af interne revisorer og -suppleanter
Frokostpause
12. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
13. Behandling af vedtægtsændringsforslag (bilag 6)
14. Behandling af forslag til frivilligerklæringen (bilag 7)
15. Behandling af øvrige forslag (bilag 8)
16. Optagelse af UNF Esbjerg (bilag 9)
17. Eventuelt
18. Mødeevaluering
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Forslag til stemmeprocedure

BILAG
0

Foreslået af landsbestyrelsen. Generalforsamlingen/dirigenten beslutter, hvordan afstemningen skal foregå - dette er et oplæg. Stemmeproceduren præsenteres og besluttes i starten af generalforsamlingen, men at den godt kan justeres, hvis der undervejs opstår situationer, hvor
dette er hensigtsmæssigt.

Generelt om afstemninger
I år kommer der til at være over 40 afstemninger, derfor bør man overveje om man ikke kan stemme på en måde, som
sikrer åbenhed, og som samtidigt mindsker spildtid. Den nedenstående metode bruges i eksempelvis DUF.

Åben afstemning
Når debatten for et forslag er overstået så spørger dirigenten hvem der stemmer for, hvem der stemmer imod og hvem
der stemmer blankt. Afstemningen foregår ved at række sine stemmesedler i vejret. Dirigenten vurderer resultatet for
afstemningen, men det præcise resultat føres ikke til referat. Stemmetællerne verificerer afgørelsen. Er dirigenten i tvivl
kan han bede stemmetællerne om at tælle stemmerne. Betvivler en delegeret resultatet, eller ønsker en delegerede eller
forslagsstilleren at få ført resultatet til referat, så afgøres afstemningen ved elektronisk afstemning eller ved at stemmetællerne tæller resultatet.

Hemmelig afstemning
Hemmelig afstemning foregår ved enten elektronisk afstemning eller skriftligt alt efter hvad der giver bedst mening i
den givne situation.

Personvalg

(bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, interne revisorer, interne revisorsuppleanter)

Ved personvalg præsenteres først alle de opstillede. Hvis antallet af pladser er variabelt (fx 5-7 bestyrelsesmedlemmer),
stemmer generalforsamlingen om antallet, for/imod med alm. flertal, startende ved det højeste antal (dog ikke højere
end antallet af opstillede). Hvis det næstlaveste antal afvises (enten ved afstemning eller pga. antal opstillede), vedtages
det laveste antal uden afstemning.
Hvis antallet af opstillede er lig med antallet af pladser (evt. som netop afgjort ved afstemning), er valget afgjort ved
fredsvalg.
Hvis der er flere opstillede end antallet af pladser, stemmer de stemmeberettigede hemmeligt på de opstillede, og har
hver lige så mange stemmer som der er pladser at udfylde. Herefter er dem med flest stemmer valgt.

Vedtægtsforslag ang. stemmeret

(Indbefatter forslag C1-6, D, D1 og E. Alle forslag betragtes som forskellige ligestillede forslag, og der er således 9 forslag)

Denne stemmeprocedure vil forsøge at sikre en fair behandling af de mange forslag om stemmeret. Typisk vil man først
stemme om det mest vidtgående forslag, og kun stemme om mindre vidtgående forslag, hvis de første ikke bliver besluttet. Men da de mange forslag stikker i alle mulige retninger, er der ikke en naturlig rækkefølge. Denne procedure vil
neutralisere betydningen af afstemningsrækkefølgen, så vi begrænser strategisk stemmeafgivning.
Hvis der bliver vedtaget et forslag jf. denne process, så er det umiddelbart efter afstemningen muligt at tage de andre
forslag op igen, med henblik på at vedtage mere end ét forslag. Hvis der her foreslås flere forslag, benyttes denne afstemningsmetode igen (incl. runde 1).

Runde 1 – tilstrækkelig opbakning
Første runde har til formål at alle forslag kan blive vurderet enkeltvis, og ikke ud fra den kontekst, at der er blevet stillet
mange modstridende forslag. Efter denne runde er det afgjort, hvilke forslag der kan skaffe den nødvendige 2/3 opbakning. Som delegeret skal man her stemme på de forslag man kan bakke op om, uden at overveje hvilket forslag man
foretrækker.
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I denne runde bliver de indsendte forslag præsenteret enkeltvis, og stemt om enkeltvis. Man kan godt stemme på flere
forslag. Alle forslag som der er 2/3 kvalificeret flertal for, går videre til runde 2. Hvis intet forslag opnår 2/3 opbakning,
slutter afstemningen og alle forslag er forkastet. Resultatet af afstemningerne bliver først offentliggjort, når der er blevet
stemt om alle forslag.

Runde 2 – foretrukne forslag
Anden runde har til formål at finde det forslag, som generalforsamlingen foretrækker, blandt dem som allerede har
opnået tilstrækkelig opbakning til at blive vedtaget. Som delegeret skal man her rangere de forskellige muligheder, efter
hvilke man synes bedst om.
Denne runde afvikles som en “instant-runoff”-afstemning (IRV). Hver delegeret får en stemmeseddel, og skal angive en
prioriteret rækkefølge af de forslag, der er gået videre efter runde 1. Til at starte med tæller stemmetællerne alle de
stemmer som de stemmeberettigede har angivet som deres 1. prioritet. Herefter elimineres den mulighed med færrest
stemmer, og de stemmer der er givet til denne mulighed, bliver overført til deres næste prioritet. Forslag bliver elimineret et ad gangen, indtil der enten et et forslag som har majoriteten af alle stemmer, eller der kun er én mulighed tilbage.
Det tilbageværende forslag er endeligt vedtaget, da det fik 2/3 opbakning i runde 1.
Hvis man ikke har prioriteret mellem alle muligheder, udgår en stemmeseddel, når dens laveste prioritet bliver elimineret. Hvis der er stemmelighed mellem flere muligheder, elimineres den med færrest 1. prioriteter; ved fortsat lighed
betragtes 2. prioriteter osv. Hvis der herefter fortsat er stemmelighed, foretages der lodtrækning.

Forslag om opfølgning på mål
Først stemmer vi om det ene, så det andet. Hvis begge får 2/3 flertal, stemmer vi om vi ønsker at indføre begge. Hvis ikke,
stemmer vi om hvilket vi skal beholde.
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BILAG
1

Lokalforeninger
UNF Aalborg
2018 har i UNF Aalborg budt på nye muligheder og udfordringer.
I foråret blev UNF Aalborg kontaktet af et par undervisere fra AAU, der ønskede at indgå samarbejde om en slags camp
vedrørende elektroniske systemer. Det udmundede i en 2-dags-workshop fra 9:00-18:00 med 10 deltagere. UNF Aalborg
stod for tilmeldinger, PR og de praktiske forhold, hvor AAU stod for det faglige indhold. Det endte dog med, at der kun
var en enkelt frivillig til arrangementet. Skal der afholdes et lignende arrangement, skal der sikres større opbakning fra
frivillige. AAU’s interesse lå i at tiltrække flere studerende, men ud af de 10 deltagere, hørte kun 2 til denne målgruppe.
Om konceptet gentages i fremtiden, skal der være øget fokus på at tiltrække den rigtige målgruppe.
Undervisningsmetoden fungerede godt med workshoppen, så konceptet om et tæt samarbejde med AAU har fortsat
potentiale.
Der har været færre arrangementer i 2018, end der plejer at være. Til gengæld har størstedelen af arrangementerne
været velbesøgte.
De få arrangementer skyldes i høj grad mangel på frivillige. Derudover skal bestyrelsen og arrangementsansvarlige bleve
bedre til at minde de frivillige om deadlines, og rykke for fremgang ved arrangering af foredrag. Fremadrettet vil arrangementsmøder og deadlines for planlægning forsøges at lægges tidligere, så at deadline ikke støder sammen med en
eksamensperiode.
2018 var året hvor GDPR blev implementeret i UNF Aalborg. Her har to frivillige i UNF Aalborg deltaget i et foreningsseminar omkring GDPR afholdt af Aalborg Kommune.
Bestyrelsen i UNF Aalborg har lavet en privatlivspolitik, en oversigt over UNF Aalborgs samarbejdspartnere, og en liste
over databehandlingsaftaler. Derudover er indmeldingsblanketten blevet ændret således, at en person, der melder sig ind
i UNF Aalborg, accepterer, at UNF opbevarer og benytter personens data.
I 2018 skete der en vandskade på AAU, hvilket ramte UNF Aalborgs depot. Her blev alle depotets genstande flyttet til et
midlertidigt lokale på AAU. Få genstande var beskadigede og måtte smides ud, heriblandt en kasse ternet papir og nogle
gamle plakater. Skaden blev udbedret og der blev lagt nyt gulv i depotet, hvorefter vi kunne flytte tingene tilbage.
UNF Aalborg har i 2018 været udfordret på pladsmangel, da en frivillig, der tidligere har opbevaret vandflasker i sin
kælder, er fraflyttet Aalborg. Flaskerne er blevet fordelt mellem et depot og en frivilligs stue. Dette har igangsat en
søgning efter nye lokaler med mere plads til vandflasker. Her har bestyrelsen undersøgt både muligheder ved BOXIT og
lokaler ved Aalborg Kommune. Aalborg Kommune tilbød fast tilknytning til foreningshuset i Fjordparken. Lokalerne var i
fin stand, men lå for langt fra CREATE, hvor UNF Aalborg afholder foredrag, hvorfor bestyrelsen besluttede at takke nej til
tilbuddet. I stedet løses problemet med flaske-vand på sigt, ved oftere at bestille flaske-vand i mindre forsendelser, så at
der ikke skal opbevares lige så store mængder vand.
UNF Aalborg afholdte, som noget nyt i sommeren 2018, en kanotur med museumsbesøg og shelters. Det var en hyggelig
tur, der fungerede socialt godt. Desværre overskred turen socialbudgettet. Skal det afholdes en anden gang, bør man
enten spare ganske betydeligt eller opsætte deltagerbetaling. Som konsekvens af at social budgettet blev overskredet,
har bestyrelsen valgt ikke at afholde den ellers årlige biograftur i UNF Aalborg.
I 2018 oprettede UNF Aalborg en projektpulje som frivillige kunne søge til diverse projekter. Projektpuljen blev ikke
ansøgt i 2018. Med en projektpulje bør der fremover gøres mere opmærksom på denne.

UNF Aarhus
Året 2018 har været et år som mange andre i UNF Aarhus. Vi startede i marts til en velbesøgt generalforsamling, og
næsten rekordmange vedtægtsændringsforslag. Den nyvalgte bestyrelse var en god blanding af gamle erfarne og nye
engagerede frivillige, og bestyrelsesarbejdet blev sat i gang med at færdigplanlægge sæsonen 2018/2019.
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Her var det blandt andet fokus på et nyt initiativ: undervisningsforløb. Her er konceptet ikke kun at give kendskab til et
emne, men direkte at arbejde med det selv. 3 forløb blev planlagt. Det første, om robotprogrammering, havde på grund af
kommunikationsfejl en hård start, og endte med at blive stoppet på grund af for få deltagere. Det andet forløb om talteori og algebra var bedre besøgt, og vel modtaget blandt deltagerne. Det tredje forløb, om kvantemekanik, er i skrivende
stund stadigt ved at blive afviklet, men har også trukket en del deltagere til.
Det er blevet en af UNF Aarhus faste opgaver at huse UNF Danmarks Årsmøde, og dermed også generalforsamling. Dette
er en stor og spændende praktisk opgave, og vi er i 2019 klar til at bruge erfaringen fra 2018 til at løfte den endnu bedre
end sidst. Ligeledes har vi efterhånden haft ScienceCamps i Aarhus nok år i træk til at der er opbygget en lettende rutine
omkring dem. Dette er en rutine vi arbejder med at videregive til flere af vores frivillige, så vi kan sikre at den ikke forsvinder til næste generationsskifte.
Afsluttende skal det siges at foreningen som tidligere år stadigt står over for udfordringen at inkludere flere frivillige i
arbejdet. Dette er nødvendigt både for at starte nye spændende initiativer op, og for at opretholde det aktivitetsniveau vi
har. Derfor er det også en vigtig opgave der skal overdrages til den kommende bestyrelse.

UNF København
2018 har været et spændende år for UNF København, hvor vi har indført nye koncepter samt haft fokus på sammenholdet i foreningen. Vi har blandt andet indført flere arbejdsdage hvor alle frivillige i UNF København er velkomne, heriblandt en vedtægtsworkshop, arrangementsdage samt gruppemøder.
I denne sæson har vi haft en del færre arrangementer end sidste år: i efteråret 2018 fik vi afholdt 14 arrangementer,
mens vi er godt i gang med de 18 arrangementer, som vi har planlagt til foråret 2019. Vi har haft mange foredrag i
støbeskeen, men der er få der faktisk blev færdigplanlagt. Af denne grund har vi i bestyrelsen lagt stor vægt på at starte
sæsonplanlægningen tidligere i år, og at få flere frivillige ind i planlægningen! Dermed afholdte vi allerede en arrangementsdag d. 8 december, som var kombineret med en julefrokost efterfølgende. Dette var en stor succes, og vi fik i alt 72
forslag til arrangementer næste år, som har fået tilknyttet en foredragsansvarlig. Da antallet er så højt er det også mere
plads til aflysninger.
Som noget nyt i lang tid har UNF København også afholdt en introaften for ScienceCamps, hvor der kom en masse frivillige. Desværre kom der blot 8 deltagere, men alligevel gjorde dette oplevelsen mere intens, og jeg (VIC) er sikker på at
de fleste af deltagerne fik et rigtig godt indtryk af camps. Desuden var introaftenen også et godt socialt arrangement for
de frivillige. Derfor vil vi gerne gøre det til en tradition at afholde en sådan introaften! Dog vil vi ændre det til en lørdag
i stedet, da vi håber på at der vil komme flere og så der er større mulighed for de frivillige at mødes.
Som noget nyt har UNF København også lagt større vægt på brugen af Facebook til PR. Her har vi oprettet en begivenhed/opslag til alle foredrag og boostet dem. Facebookpromoveringerne er en smule dyre, men til gengæld kan vi se at
der kommer flere til vores større arrangementer (eksempelvis blev SRP-aftenen helt booket) og derudover kan det være
en af grundene til, at vi har en del flere individuelle medlemskaber i år (den er steget fra 37 medlemmer til 63).
Derudover har UNF Københavns folkeskolegruppe planlagt en ny masterclass for udskolingen, som skal afholdes på Sukkertoppen gymnasium. Dette projekt støtter bestyrelsen naturligvis, og vi er blevet enige om at støtte med 30.000 kr.
Vores samarbejde med Sukkertoppen gymnasium er desuden vokset i år, og vi har deltaget til infoaftener samt afholdt
foredrag på gymnasiet. Derudover er vi igang med at planlægge et socialt arrangement på skolen, så vi kan få flere frivillige fra gymnasiet.
En anden vigtig milesten for UNF København i 2018 har involveret vores samarbejde med Københavns Universitet. For
første gang i 2 år har vi haft møde med fakultetsdirektøren samt campuschefen for SCIENCE. Dette medvirkede til at
samarbejdet mellem KU og UNF blev stærkere, og vi har ENDELIG fået flere nøgler til vores lager på HCØ! Vi har desværre mistet vores lager på Rockefeller Instituttet, da det skal rives ned. Derfor har vi været nødsaget til at flytte vores ting i
lageret til HCØ. Derfor er der en smule proppet på lageret på HCØ, men vi havde heldigvis plads til det hele. Forhåbentlig
kan KU SCIENCE stille et lager til rådighed for os næste år.
Med henblik på UNF Københavns økonomi, havde vi ved årets start sat til mål at få vores egenkapital sænket. Dette mål
har vi forsøgt at fuldføre ved at bruge flere midler på sociale arrangementer for frivillige, køb af kortprinter samt fordelt
midlerne for gymnasie kontingenter mere jævnt mellem lokalforeningerne på sjælland.
Dog er målet kun lykkedes delvist, da den kun blev sænket med 6.000 kr.. Det er første år med økonomisk samarbejde
mellem lokalforeningerne på sjælland ift gymnasiekontingent. Her har UNF København blandt andet fået sænket sin
indtægt fra gymnasiekontigenter fra omkring 120.000 kr. til 80.000 kr.. Dette har været et meget bevidst valg, da denne
indtægt passer bedre til vores aktivitet og ift. hvor mange midler vi allerede har.
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Pengene fra gymansiekontigenterne kom sent ud til alle lokalforeningerne, men vi forventer at dette samarbejde i længden vil skabe bedre sammenhold og udnyttelse af midlerne, lige der hvor de er nødvendige. På denne måde er det vigtigt
for os i UNF København, at vi kan støtte de nye lokalforeninger så meget som muligt.
Til slut vil jeg gerne nævne sommermødet, som blev afholdt på DTU. Her planlagde bestyrelsen med hjælp fra UNF Lyngby logistikken. Bestyrelsen har af flere omgange planlagt landsmøder på DTU, og det fungerer rigtig godt. Derfor ser vi
frem til at få mere rutine i at afholde sommermødet på DTU.

UNF Lyngby

Status er ikke indkommet rettidigt.

UNF Odense
Sæsonen 2018/2019 startede ikke så godt, da vi var for sløve i bestyrelsen til at få programmet færdig og sendt ud i tide.
Programmet var derfor først klar til at blive delt ud i slutningen af september.
Vores deltagerantal er faldet en del i denne sæson med et gennemsnit i efteråret 2018 på 58 personer pr foredrag,
hvor vi året inden lå på omkring de 90 personer. Dette er vel at mærke inklusiv de 3 meget store foredrag: James Grime,
Spektroskopi og Virkeligheden er klam. Uden disse, der alle have deltagerantal over 100, ville gennemsnittet ligge på
35 personer pr arrangement. Om denne udvikling har noget at gøre med den sene udsendelse af program ved jeg (MLK)
ikke, men det skal i hvert fald rettes op på til sæsonen 2019/2020.
Det er ikke kun til foredrag vi har problemer med deltagerantal. Vores studieture bliver generelt brugt for lidt. Den sidste
studietur vi har haft var til Randers Regnskov den 7/4-18, hvor der stadig kun kom 9 personer. Alle studieture efterfølgende er blevet aflyst grundet, for få tilmeldinger.
Det er ikke en ny tendens, så hvis vi skal fortsætte med at tilbyde studieture, skal denne problemstilling løses, om det så
er større og bedre studieture, eller mindre lokale ture, det kender jeg ikke svaret på.
Vi har i 2018/2019 prøvet at udvide vores samarbejde med forskellige aktører. Dette har blandt andet resulteret i et
foredrag om Colitis Crohn og tarmsygdomme, hvor Colitis Crohn foreningen fik adgang til vores foredrag, mod at de
reklamerede for foredraget via deres kanaler. Der var 39 deltagere, hvoraf 11 var fra CCF, så om det har hjulpet og hævet
deltagerantallet, kan jeg vel ikke sige, men der er 11 personer der har hørt om os nu, som måske ikke ville have fundet os
ellers.
Vi lavede også et samarbejde med Skt. Knuds Gymnasium i 2018 vedrørende Science Akademi, hvilket er en form for ATU,
bare for de 4 Odenseanske gymnasier. Dette samarbejde byggede på, at vi lavede 6 arrangementer i løbet af 3 uger, der
skulle munde ud i, at eleverne til disse arrangementer, til sidst var rustet til at lave deres eget science show. Der var mellem 4-10 deltagere, og ofte 2 lærere samt 3-4 UNF’er. Vi kunne stort set mandsopdække eleverne og var måske ikke tiden
værd, da disse arrangementer lå i februar/marts, hvor planlægningsmøde og generalforsamlinger fylder meget i UNF.
SDU vil meget gerne samarbejde med UNF og vil meget gerne promovere SDU. Det er derfor ”let” at få hjælp til Camps
på SDU. De vil meget gerne have: Kemi-, Fysik-, Matematik- og Klima-camp i 2020, og vil gerne støtte dem alle med en
underskudsgaranti på ca. 50.000-100.000 kr pr camp, alt efter hvor mange det bliver til, forelæsere/undervisere, samt
eventuelle andre detaljer. De vil virkelig gerne have os, og har selv spurgt os, om vi ikke vil arrangere nogle af dem.
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci har også tilbudt rundvisning samt pizza til gymnasieklasser, der deltager i foredrag,
hvor foredragsholder kommer fra SDU. Dette vil de gøre i et forsøg på at få flere gymnasieelever interesseret i de forskergrupper der befinder sig på SDU.
For første gang har vi i 2019 Tietgen Business School som medlemsgymnasium. De har allerede tilmeldt 100 elever til
foredragene: ”Lineær algebra” og ”Hvad laver en aktuar?”, hvor TopDanmarks chefstatistiker kommer med to andre medarbejdere og fortæller om forsikringsmatematik. Vi håber de kan lide foredragene, så vi forhåbentlig kan udvide vores
gymnasier, til at inkludere HHX.
UNF Odense afholdte d. 29/1-2019 vores første Escape room, tiltænkt til ca. 30 personer i samme lokale. Der var 54
tilmeldte, så vi havde lavet 2 kopier af samme lokale, og havde 2 rum kørende på samme tidspunkt. Det er designet således, at det kan skaleres og tilpasses den enkelte gruppe/klasse. Derudover er det mest baseret på information overload,
hvilket gør klargøring let, da størstedelen af rummet, bare kan printes ud igen, hvis papirerne går i stykker. Vi har allerede
fået endnu en forespørgsel på dem, samt flere andre klasser/gymnasier har vist interesse for at få rummet ud på deres
gymnasium. Det fylder kun en junior flyttekasse, og kan derfor let transporteres, hvis andre lokalforeninger/gymnasier vil
have UNF Odense ud til et lignende arrangement.
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SDU og Odense Kommune samarbejder om et projekt kaldet ”Active Living”, hvilket går ud på, at de ca. 80 tønder land
omkring SDU skal udvikles til at være et kæmpe aktivitetsområde. Denne designproces er UNF Odense blevet inviteret
til, sammen med andre foreninger i Odense, hvilket vi har valgt at arbejde videre med, da der er et kæmpe frivillighus på
tale. Dette er meget relevant for UNF og fremtidige landsarrangementer/camps. Vi har derfor prioriteret dette projekt, for
at kunne få indflydelse på designet af området og for at vise UNF frem til kommunen. Det er et 5-10 årigt projekt, så det
er ikke lige næste års camps der får brug for det, men vi mener, at det vil være til stor gavn for UNF i fremtiden, hvis vi
prioritere dette projekt nu.

UNF Roskilde
UNF Roskilde har haft et turbulent opstartsår. Vi er blevet optaget i UNF Danmark og har dermed fået adgang til deres
økonomiske, digitale og erfaringsmæssige resurser, som har været vores grobund. Vi har haft problemer med at finde
lokale samarbejdspartnere, men for nyligt er der opnået et samarbejde med studierådet for de naturvidenskabelige
uddannelser på RUC (kaldet NICE Rådet). Gennem NICE rådet har vi fået adgang til RUC’s lokaler hvor vi planlægger at
holde vores fremtidige foredrag og arrangementer.
Vi har i det første år haft stor udskiftning i bestyrelsen, men tilføjelsen af to erfarne bestyrelsesmedlem har været uundværlig i forbindelse med at få foreningen op at køre. Bestyrelsen er nu stabil, og foreningen kan begynde at vokse i sit
naturlige tempo.
Vi har i denne sæson holdt to foredrag med begrænset fremmøde, men har planlagt markant flere. Vi oplever at dette
fremmøde primært skyldes manglende kendskab til UNF Roskilde. Derfor er mere synlighed en af bestyrelsens største
fokusområder. Dette skal gøres ved at afholde flere kerneaktiviteter med bedre promovering. Vi har planlagt en stribe
foredrag i det første halvår af 19 og vi arbejder stærkt på at overkomme de sidste opstartsvanskeligheder så foreningen
kan køre effektivt. Værktøjer såsom facebook boosts og lignende vil blive anvendt.

UNF Vestsjælland
I UNF Vestsjælland ser vi spændte frem på et forhåbentligt begivenhedsrigt 2019. Vi har i januar fået bevilget penge fra
DUFs lokalforeningspulje til et projekt, hvor vi skal have tiltrukket flere frivillige, så vi kan skrue op for vores aktivitetsniveau.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at aktivitetsniveauet har været for lavt i 2018. Dette er grundet at den tidligere
bestyrelse var blevet for driftfokuseret, og havde for lidt fokus på at der blev lavet arrangementer. I efteråret og vinteren
har vi fokuseret mere på at tiltrække frivillige, hvorfor arrangementer også er blevet negligeret her.
Der er dog særligt én ting der har været skelsættende for UNF Vestsjællands 2018; vi har fået AKT og CAT med i vores
bestyrelse. Disse to bestyrelsesmedlemmer er enormt sultne efter vækst, og har arbejdet rigtig meget med at tiltrække
nye frivillige til foreningen, så vi kan få endnu flere gode arrangementer i foreningen.

UNF Esbjerg
UNF Esbjerg har nu været en forening i knap et år, og det går stille og roligt frem af. Alle de praktiske forhold er der
helt styr på. Vi har lavet bankkonto, regnskab og budgetter, etableret samarbejde med 5 gymnasier i Esbjerg omegn og
afventer svar fra det sidste. Herudover har vi fået stillet lokaler og foredragsholdere til rådighed både fra AAU, Esbjerg
Gymnasium og har taget kontakt til flere forelæsere rundt om i landet, som gerne vil komme til Esbjerg og præsentere
deres felt.
Vi er løbet ind i en del problemer i løbet af året. B.la. at alle fra bestyrelsen flyttede udenbys ud over formanden. Dette
gjorde at det pludseligt blev et stort fokus at skulle rekruttere nye frivillige, og dette blev prioriteret højere end at stable
en sæson på benene ene mand. Det lykkedes til gengæld med rekrutteringen, og vi har nu 11 aktive frivillige i UNF Esbjerg, hvoraf 6 sidder i bestyrelsen.
D. 7. marts kommer vores første arrangement til at foregå på Esbjerg Gymnasium. Dette bliver en stor milepæl for os, og
der er allerede planlagt nogle enkelte andre arrangementer i foråret 2019.
Sæsonen 19/20 er godt på vej, og der er taget kontakt til alle de forelæsere, som vi gerne vil have til at holde foredrag i
UNF Esbjerg.
Vi ser det som en stor succes som en lokalforening, at vi har fået så stor opbakning fra alle undervisningsinstitutioner
både i Esbjerg, men også helt ud til Grindsted, og at vi har rekrutteret så mange frivillige. Især fordi de fleste ikke havde
kendskab til UNF i forvejen.
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ScienceCamps
Biotech Camp
Biotech Camp er UNF’s ældste ScienceCamp og har som målsætning at udbrede viden om de mange discipliner og anvendelsesmuligheder inden for bioteknologi. Under overskriften ”Hold ferie med en bakterie!” gennemgik deltagerne på
Biotech Camp en uge, hvor de arbejdede med emner inden for molekylærbiologien, mikrobiologien og humanbiologien,
såsom kloning og transformation, fødevareproduktion og syntetisk immunologi.
Campen bød både på praktisk laboratoriearbejde og teoretisk undervisning i form af forelæsninger. Blandt forelæserne
var blandt andet gæsteforelæsere fra Chr. Hansen, Bavarian Nordic og Novo Nordisk Fondens BioInnovation Institute.
Campen blev desuden krydret med et besøg ved Copenhagen Bio Science Park (COBIS), kontorfællesskab og netværk for
virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi.
Biotech Camp fandt sted fra søndag den 30. juli til og med lørdag den 4. august på PharmaSchool på Københavns Universitet. Campen havde 42 deltagere og 27 frivillige tilknyttet.

Chemistry Camp
Med Chemistry Camp var der lagt op til et brag af en uge i kemiens tegn. I løbet af campen arbejdede deltagerne med en
lang række forskellige emner inden for kemiens verden: fra ionkromatografi over stofidentifikation til organiske materialer.
Campen var tilrettelagt som en blanding af eksperimenterende laboratoriearbejde, teoretiske opgaver, faglige caféer og
forelæsninger ved en række professorer og markante personligheder inden for kemiens verden, blandt andet Peter Hald,
som er kendt fra DR’s Videnskabsquiz. Deltagerne var desuden på ekskursion til det videnskabshistoriske museum, Steno
Museet.
Chemistry Camp fandt sted på Kemisk Institut på Aarhus Universitet i dagene fra lørdag den 7. juli til lørdag den 14. juli.
Campen havde 34 deltagere og 25 frivillige tilknyttet.

Computer Science Camp
Computer Science Camp, som sætter fokus på datalogi, blev afholdt første gang i 2015 og var tilbage på tapetet i 2018.
Campen har som formål at give deltagerne en dybere indsigt i, hvordan computersystemer virker, og i løbet af campen
arbejdede deltagerne blandt andet med programmering, algoritmer, processorarkitektur og beregningsteori.
Campen bød på en blanding af forelæsninger og gruppearbejde. Som gæsteforelæsere havde campen inviteret Christian Igel og Kristoffer Søholm, begge tilknyttet Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, til at tale om henholdsvis
Machine Learning og hacking.
Computer Science Camp foregik på Datalogisk Institut på Københavns Universitet fra lørdag den 7. juli til lørdag den 14.
juli. Campen havde 48 deltagere og 26 frivillige tilknyttet.

Fysik Camp
Under overskriften ”Bliv vant til kvant!” bød Fysik Camp på en uge, der præsenterede deltagerne for emner inden for
kvantemekanik og analytisk mekanik. Med en blanding af forelæsninger og praktiske opgaver fik campen auditorierne og
laboratorier ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet til at summe af energi og aktivitet.
Ved siden af undervisningen i fysik bød campen også på en rundvisning i kælderen under Institut for Fysik og Astronomi, som huser forskningslaboratorier i verdensklasse, samt et besøg i kontrolrummet for Aarhus Universitets satellit,
Delphini-1.
Fysik Camp blev afholdt i dagene fra lørdag den 14. juli til lørdag den 21. juli på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Campen havde 44 deltagere og 25 frivillige tilknyttet.

Game Development Camp
Game Development Camp har som formål at indvie deltagerne i, hvordan digitale spil bliver til, og på den måde introducerede campen deltagerne for alle aspekter af spiludvikling: fra idégenerering, over udvikling, til pitching.
Deltagerne modtog forelæsninger i, men arbejdede også praktisk med, 2D grafik, 3D grafik, lyd og programmering. Blandt
forelæserne var Peter Meldgaard, spiludvikler i Moped Games, og Martin Kraus, professor ved Aalborg Universitet og
tilknyttet universitetets center for anvendt spilforskning.

11

Årsstatus 2018

Game Development Camp blev afviklet på Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet fra torsdag den 26.
juli til torsdag den 2. august. Campen havde 41 deltagere og 28 frivillige tilknyttet.

Matematik Camp
Formålet med Matematik Camp er at belyse såvel matematikkens sjove som dens anvendelige sider. Under årets camp
dykkede deltagerne ned i fire spændende emner inden for matematikkens verden: Kombinatorisk spilteori, stokastiske
processer, kategoriteori og lineær algebra.
Campen kombinerede forelæsninger med praktiske regneopgaver, og der var fokus på, at deltagerne både skulle lege og
udfordres med matematikken.
Matematik Camp blev afholdt på Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet i dagene fra
lørdag den 21. juli til lørdag den 28. juli. Campen havde 58 deltagere og 25 frivillige tilknyttet.

Medicin og Medicinsk Teknologi Camp
Med stor succes blev Medicin og Medicinsk Teknologi Camp afholdt for første gang i 2018. Formålet med campen er
at undervise deltagerne i kroppens anatomi og fysio¬logi, men også den teknologi, der bruges til at diagnosticere og
behandle patienter.
Campen nåede omkring et tætpakket program, der blandt andet indviede deltagerne i cellebiologi, histologi, neurologi,
muskelfysiologi, basal anatomi, hjerte/kredsløb og lungefysiologi. Campen var tilrettelagt som en blanding af forelæsninger og praktisk arbejde og bød desuden på et besøg ved Panum, hvor deltagerne fik mulighed for at dissekere et
hjerte, samt en ekskursion til Medicinsk Museions udstillinger om den medicinske kulturarv.
Medicin og Medicinsk Teknologi Camp fandt sted fra lørdag den 21. juli til lørdag den 28. juli på H.C. Ørsted Instituttet på
Københavns Universitet. Campen havde 55 deltagere og 24 frivillige tilknyttet.

Arbejdsgrupper
Webgruppen

Koder hvor andre klikker

2018 har været et spændende år for Webgruppen. Mange af de tilbageværende kræfter har en del år på bagen i foreningen, og er generelt optaget andetsteds. Året har løbende indeholdt forbedringer af vores interne systemer, specielt er der
arbejdet på bugfixes og kvalitetsforbedringer af allerede eksisterende systemer. Ser vi på brugen af Frivilligportalen, ses
det tydeligt, at denne i 2018 har været brugt langt mere end i 2017, med bl.a. en stigning af sidevisninger på ca. 30%.
Vi har stadig på den gode side af over 100 issues liggende i vores katalog, så 2019 bliver helt sikkert et år hvori mange
spændende muligheder for vores systemer ligger parat til implementering og gennemgang.
Vores servere har i 2018 ikke ændret sig så meget. I sensommeren og efteråret arbejdede servergruppen på en gennemgribende omgang, da vi står overfor snarligt forældet udstyr som vi er nødt til at få opgraderet. I den ombæring er
Projekt Ny Infrastruktur udarbejdet, og en del arbejde er allerede lagt heri. I 2019 effektueres planen, og vi kommer til at
stå med mange forbedringer - specielt på sikkerheden, men ligeledes i brugeroplevelsen for vores frivillige.
Når vi kigger på vores besøgende på UNF’s hjemmesider, er 2018 første år hvori vi kan lave en direkte sammenligning med året før, med det nye design/hjemmeside. Generelt er vi steget med ca. 16-17% samlet set, men flere ScienceCamp-hjemmesider er faldet en smule. Ligeledes er alle ScienceCamps-hjemmesiderne nu meget tætte alle med ca.
3-3.500 sessions. Det er vigtigt at siderne løbende opdateres, således disse holdes relevante for vores besøgende.
Det kommende år, kommer til at byde på udfordringer omkring rekruttering og engagering af passive medlemmer af Webgruppen. Et arbejde som gerne skal munde ud i en gruppe med flere aktive medlemmer samt et bedre forhold mellem
“nye” og “gamle”. Noget vi i webgruppen ville elske at få hjælp til.

PR-gruppen
Så er endnu et år gået og det gælder også for PR gruppen. At kalde 2017/2018 for toppen af PR gruppens historie vil
nok være synd at sige, men det betyder heller ikke at der ikke skete noget. På camps 2017 fik vi for første år nogensinde
produceret professionel eksterne reklamevideo for science camps. Vores social media politik er lavet og de første camps
blev kørt med promovering på næsten alle sociale medier. Samt mange andre små projekter er lykkes. Men dette år har
også været et med mange udfordringer. PR-gruppen har stadig ikke helt vænnet sig til at de har penge, og mange af de
gamle PR-mennesker har valgt at rykke videre. Vi mistet gamle PR-hoveder til lokalbestyrelser, studier og alderdom. Men
med nyt ungt blod går PR-gruppen sig videre ind i 2018/2019 til forhåbentlige uhørte højder.
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International
På det internationale område er UNF stærkt repræsenteret som organisation. De seneste seks år har frivillige fra foreningen undervist på sommerskoler i udlandet og repræsenteret foreningen, som generalsektretær i bestyrelsen for den
internationale bevægelse for fritidsaktiviteter i science og teknologi i Europa (MILSET).
I løbet af året var foreningen repræsenteret ved Yakutia International Science Games i det østlige Rusland, Expo-Sciences Europe i Polen, Youth Science Meeting i Portugal og Expo-Sciences Asia i Sydkorea. Derudover modtog en repræsentant for foreningen også genvalg til bestyrelsen for MILSET i Europa og blev valgt som europæisk repræsentant til den
internationale bestyrelse. Derudover blev UNF valgt som vært for en international sommerskole i 2019.
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Dette er en forsimplet version, som kun indeholder ledelsesberetning og de væsentligste tal.

Ledelsesberetning
Foreningens hovedaktivitet
Foreningens hovedaktivitet er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og studieture der har som mål at fremme interessen
for, og kendskabet til, naturvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge.

Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
I år modtog foreningen 382.777 i driftstilskud fra DUF. Tilskuddet er gået til at dække administrative udgifter og landsdækkende forsamlinger. Tilskuddet er i år blevet benyttet fuldt ud, og der har ikke været noget oparbejdet overskud af
tilskud fra tidligere år

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
Sidste år opstartede foreningen et sekretariat, og som forventet har dette hjulpet til at løse mange af de administrative
byrder fra de frivillige, hvilket har tilladt de frivillige i højere grad at fokusere på foreningens formål. Udgifterne hertil er
dermed også steget i forhold til sidste år.
Modellen med administrationsgebyr for camps er i år fortsat, og de 8 camps som har været planlagt, har bidraget med
200.000 kr. til landsforeningens drift. Disse penge er gået til afholdelse af landsdækkende arrangementer for camps,
såsom sommermødet hvor alle camps bliver startet op, og til diverse administrative omkostninger.
Udgifterne til de landsdækkende møder er i år uændret i forhold til sidste år. Dog har vi valgt at prioritere flere penge
til professionelle kurser på vores vintermøde, hvilket vores frivillige har nydt godt af. At omkostningerne til landsmøder
samlet set er uændrede, skyldes besparelser på bl.a. forplejning på øvrige landsmøder.
I år er vi gået fra 6 lokalforeninger til 8 lokalforeninger. Dette har betydet en smule ændringer i fordelingen af sponsormidler. Dette har dog ikke ændret særligt ved foreningens økonomi, da der er har været en forøgelse af sponsormidler
i år. Desuden har vi med vores nye sponsorfordelingsnøgle givet muligheden for at foreningerne kan takke nej til hele
eller dele af deres støtte, hvilket flere har benyttet sig af. På den måde kan midlerne komme i brug de steder hvor der er
mere behov for dem.
Foreningen har i 2018 haft planlagt to projekter: en foredragsturné og en klimakonference (KlimaKon). KlimaKon blev
desværre aflyst, og resultatet heraf er overført til landsforeningen. Foredragsturnéen blev betalt delvist af landsforeningen og delvist af medlemsforeningerne.
I 2018 har foreningen fået udarbejdet nyt trykdesign og har fået produceret videoer til markedsføring. Disse udgifter må
anses som engangsudgifter, og produkterne heraf forventes at kunne holde en lang årrække. Dette er dog en kilde til det
underskud, som ses.
Årets resultat er et underskud på 92.584 kr., hvilket er et mindre underskud, end der blev budgetteret med på generalforsamlingen i marts 2018. Hvis vi ser bort fra de førnævnte engangsudgifter, er indtægter og udgifter ca. lige store. Årets
resultat anses som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er fra statustidspunktet og til dato ikke indtrådt forhold, der ville kunne forrykke vurdering af nærværende årsregnskab.

Forventninger til fremtiden
For 2019 forventer foreningen et solidt økonomisk fundament. Vi har en tilstrækkelig egenkapital til at kunne dække vores aktiviteter og eventuelle uforudsete udgifter. Hvis man ønsker at bruge penge på nye tiltag, bør man overveje kilden
til finansiering. Generelt ser foreningens økonomi sund ud i fremtiden.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for
Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr.
31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København Ø, den 1. marts 2019

Resultatopgørelse
t.kr.

Indtægter

2018

Budget 2018

2017

Landsforeningen

893

875

790

-200

-200

-150

PR- gruppen

57

57

James Grime Tour

21

17

ScienceCamps

1.416

1.582

1.246

Indtægter i alt

2.182

2.330

1.885

484

448

399

Webgruppen

35

27

34

PR-gruppen

157

156

5

International gruppe

26

25

15

KlimaKon

15

James Grime Tour

41

37

1.416

1.582

1.246

-200

-200

-150

Landsmøder

304

287

307

Udgifter i alt

2.278

2.361

1.855

-93

-30

30

- heraf adm. geb. fra camps

Udgifter

Landsforeningen

ScienceCamps
- heraf adm. geb. til landsf.

Resultat
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Balance
t.kr.

Aktiver

2018

2017

32

33

0

2

Tilgodehavende tilskud

215

350

Forudbetalte udgifter

111

24

Tilgodehavender i alt

326

376

Likvide beholdninger

1.417

1.084

Omsætningsaktiver i alt

1.775

1.493

Aktiver i alt

1.775

1.493

Egenkapital 1. januar

925

895

Årets resultat

-93

30

Egenkapital 31. december

833

925

105

47

Afsat til revision

54

42

Skyldige beløb ifm. udlæg

12

0

Gæld til medlemsforeninger

299

12

Periodeafgrænsningsposter

472

467

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

944

568

1.775

1.493

Beholdning af kuglepenne
Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

Passiver

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af vare- og tjenesteydelser

Passiver i alt
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Kommentarerne er ikke indsendt rettidigt. De udsendes senere, og findes i den printede version af dette kompendium.
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Forslag til budget for 2019
t.kr.

Budget 2019
Indtægter

Sponsorater

300

Rådighedstilskud, DUF

387

Administrationsgebyr fra camps

120

Indtægter i alt

807

Udgifter

Uddelte sponsorater

250

Landsmøder

Årsmøde + forb. af revy 2020

56

Fællesbestyrelsesweekend, forår

20

Sommermøde

112

Fællesbestyrelsesweekend, efterår

20

Vintermøde

96

Landsmøder i alt
Rejseomkostninger
Gaver

304
33
8

Administrationsomkostninger

Sekretariat/bogholderi

105

Webudgifter

19

Internationale udgifter

25

Øvrig administration

56

Administrationsomkostninger i alt
Projekter og diverse
Udgifter i alt
Resultat

205
30
831
-24
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Forslag til sponsorfordelingsnøgle for 2019
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Stillet af landsbestyrelsen (ikke enstemmigt)

Dette forslag er to forslag i ét. Generalforsamlingen skal tage stilling til, hvilket af de to forslag, som den foretrækker
inden der stemmes om godkendelse.

Forskel fra tidligere fordelingsnøgle
Der er ikke ændret noget ift. anciennitetssystemet. Til gengæld er UNF Danmark taget ud, og får i stedet 20 % af det
samlede beløb, hvorefter de resterende 80 % fordeles udelukkende blandt medlemsforeningerne som tidligere. Desuden
er der en ændring i forhold til hvad der sker med de midler, som medlemsforeningerne takker nej til.

Forslag 1:
I stedet for at blive fordelt blandt de øvrige foreninger, går de nu til en “medlemsforeningspulje”, som administreres af
UNF Danmark. Dette gælder ikke de 20 % som UNF Danmark modtager, som vil gå til foreningens drift, hvorimod midlerne fra puljen vil være afsat til at gavne medlemsforeningerne, og blive overført fra år til år indtil de bliver brugt. Se
anvendelseseksempler i forslaget.

Forslag 2:
I denne nøgle vil halvdelen tilfalde UNF Danmark og den anden halvdel vil tilfalde medlemsforeningerne.

Andel til UNF Danmark
UNF Danmark modtager 20 % af de indsamlede midler. De resterende 80 % går til medlemsforeningerne efter nedenstående fordeling.

Fordeling blandt medlemsforeninger
Midler til medlemsforeningerne fordeles efter hvor længe medlemsforeningerne har været medlem.
•
•
•
•

Mindre end 1 år: 1 del
Mere end 1 år, men mindre end 2 år: 2 dele
Mere end 2 år, men mindre end 3 år: 3 dele
Mere end 3 år 4 dele

Medlemsforeningernes andel deles ligeligt op i et antal dele svarende til summen af medlemsforeningernes dele, og
hver medlemsforening modtager deres andel. Beregningen foretages pr. 31. december.

Uddeling af midler
Midlerne bliver fordelt senest 31. december 2019 til alle medlemsforeninger som forventer at opfylde betingelserne for
modtagelse af midler. UNF Danmark udregner fordelingen af midlerne og fordeler midlerne imellem medlemsforeningerne. Medlemsforeninger kan vælge at takke nej til hele eller dele af støtten.

Forslag 1:
I så fald vil de overskydende midler tilfalde en pulje under UNF Danmark, som vil komme medlemsforeningerne til gode
igennem uddeling efter ansøgning, betaling af fællesudgifter eller arrangering af landsdækkende lokale medlemsarrangementer såsom foredragsturnéer. Andre formål skal godkendes af repræsentantskabet eller på et fællesbestyrelsesmøde.

Forslag 2:
I så fald vil halvdelen af de overskydende midler tilfalde UNF Danmark, og halvdelen vil tilfalde medlemsforeningerne
efter ovenstående fordeling. Hvis alle takker nej til flere midler, tilfalder de resterende midler UNF Danmark.
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Betingelser for udbetaling
Alle foreninger, der er medlem af UNF Danmark i 2019, er berettiget til udbetaling af midler efter ovenstående nøgle. Ved
modtagelse af sponsormidler forpligter medlemsforeningen sig imidlertid til at opfylde følgende betingelser senest den
31. december 2019:
•
•
•
•
•

Have mindst 10 medlemmer
Have indskrevet samtidige medlemmer i UNF´s medlemssystem
Have afholdt mindst 4 arrangementer i 2019
Have anført deltagerantal på samtlige afholdte arrangementer
Have angive samtlige aflyste arrangementer som værende aflyst

Hvis disse betingelser ikke opfyldes i tide, kan midlerne kræves tilbagebetalt til UNF Danmark. Disse midler fordeles,
som hvis der var takket nej til dem.

Eksempelberegning
Dette regneeksempel tager udgangspunkt i fordelingen og ancienniteten for 2018, dog hvor der i stedet bliver modtaget
275.000 kr. er modtaget for runde tal. Medlemsforeningerne A, B, C og D har været medlem i mere end 3 år, og modtager
4 dele. E og F har været medlem i 1-2 år, og modtager 2 dele. G og H har været medlem i under 1 år, og modtager 1 del.
A og G ønsker ikke at modtage støtte. B ønsker op til kr. 45.000,-. C ønsker op til 40.000,-. D ønsker op til 30.000,-.

Forslag 1
Forening

DK
Medl.foreninger
A
B
C
D
E
F
G
H
Total

Andele

Andel før loft

Loft

20 %
55.000 kr.
80 % 220.000 kr.
4
40.000 kr.
0 kr.
4
40.000 kr. 45.000 kr.
4
40.000 kr. 40.000 kr.
4
40.000 kr. 30.000 kr.
2
20.000 kr.
2
20.000 kr.
1
10.000 kr.
0 kr.
1
10.000 kr.
22 10.000 kr.
pr. andel

Andel til medl. Endelig støtte
pulje

40.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
60.000 kr.

55.000 kr.
0 kr.
40.000 kr.
40.000 kr.
30.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
0 kr.
10.000 kr.

Der takkes
nej til

Yderligere
støtte

40.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
60.000 kr.

30.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.

Forslag 2
Forening

DK
Medl.foreninger
A
B
C
D
E
F
G
H
Total

24

Andele

20 %
80 %
4
4
4
4
2
2
1
1
22

Andel før loft

Loft

55.000 kr.
220.000 kr.
40.000 kr.
0 kr.
40.000 kr. 45.000 kr.
40.000 kr. 40.000 kr.
40.000 kr. 30.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
10.000 kr.
0 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
pr. andel

Endelig støtte

85.000 kr.
0 kr.
45.000 kr.
40.000 kr.
30.000 kr.
30.000 kr.
30.000 kr.
0 kr.
15.000 kr.

Forslag til vedtægtsændringer

BILAG
6

A. Forslag om forretningsorden
Stillet af SSM

Følgende slettes:
§ 6 stk. 2
§8
§ 11 stk. 2, 3 og 4
§ 14
§ 16 stk. 3 og 6
§ 20 stk. 2
§ 21

§ 16 stk. 1
Nuværende tekst
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.
Ændres til
Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til ordinær generalforsamling med mindst tre måneders varsel. Mindst to uger før
afholdelsen offentliggøres dagsorden og bilag jf. stk. 2.

§ 16 stk. 7
Nuværende tekst
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.
Ændres til
Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen og dirigenten. Det godkendte referat offentliggøres
senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

Nyt § 16 stk. 2 pkt. 12
Beslutning af forretningsorden for det kommende foreningsår

§ 25
Nuværende tekst
(...) Forretningsordenen skal forelægges repræsentantskabet, og gøres tilgængeligt på intranettet.
Ændres til
(...) Forretningsordenen skal forelægges repræsentantskabet, og gøres tilgængeligt for foreningens frivillige.

Forretningsorden
Vedhæftede forretningsorden indføres (bilag 6A).
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Motivation
Det er ikke tiltænkt, at dette forslag i praksis skal ændre noget, i hvert fald ikke for det kommende foreningsår. Dog giver
det mulighed for at de vedtægter som kan tillades at være mere fleksible flyttes over i et dokument, som det lægges op
til kan ændres efter behov, og som kan tages til overvejelse år for år. Desuden er motivationen, at beslutninger som vedrører praksis (fx hvilken mailingliste der er den mest hensigtsmæssigt at bruge) ikke bliver fastlåste i vedtægterne, men
at generalforsamlingen stadig har mulighed for at have indflydelse på praksis hvis den ønsker dette.
Min overordnede overbevisning er at vedtægter bør være udformet således at de ikke forventes at skulle ændres. Mange
af de vedtægter som med dette forslag bliver rykket over i en forretningsorden, er vedtægter, som man må forvente
bliver ændret efterhånden som vi opdager bedre praksis. Samtidig fjerner vi en begrænsning ved, at hvis nogen finder en
bedre praksis end den som er beskrevet i vedtægterne, kan de med repræsentantskabets godkendelse bruge den i stedet
for at bruge den fra vedtægterne, og ligeledes kræver det ikke en vedtægtsændring.
Eksempel: indkaldelse til generalforsamling. Den del af vedtægten, som rent faktisk betyder noget, er at medlemmerne
skal indkaldes, samt med hvilken varsel. Det er ikke væsentligt for overholdelsen af den del, hvilken metode man bruger,
men det kan stadig være en god idé at have en aftale herom. Derfor er denne del rykket til forretningsordenen. Hvis man
forestiller sig at der fra gammel tid stod at det skulle ske via brev, og man hellere ville gøre det elektronisk, kan man på
denne måde gøre dette uden at forbryde sig mod vedtægterne eller først skulle rette dem.
Se noter for motivation for hver enkelt vedtægt.

Noter
Herunder følger motivation for hver enkelt vedtægt, som foreslås ændret eller flyttet til forretningsordenen.
§ 6 stk. 2
Eftersom repræsentantskabet kan godkende ændringer i frivilligerklæringen, giver det mening at rykke denne til forretningsordenen.
§8
Denne paragraf handler udelukkende om praktiske omstændigheder ved optagelse af medlemsforeninger.
§ 11 stk. 2, 3 og 4
Stk. 2 er almindelig uddelegering af ansvar fra bestyrelsen. Stk. 3 handler om hvordan vi internt ønsker at dokumentere
vores aktiviteter. Stk. 4 burde efter min mening ikke være nødvendig at udspecificere, man kan udspecificeret i en forretningsorden efter behov.
§ 14
Dette vedrører udelukkende praktiske forhold. Hvis man opdager en bedre praksis, giver det ikke mening at man ikke kan
bruge den frem for den som står beskrevet her.
§ 16 stk. 1
Det centrale i denne paragraf er at alle medlemmer skal indkaldes, samt med hvilken varsel. Det er mindre væsentligt for
vedtægterne hvordan dette foregår, så derfor rykkes delen med hjemmeside og mailinglister til forretningsordenen.
§ 16 stk. 2
Det giver sig selv at forretningsordenen skal på dagsordenen. Forretningsordenen vedtages, som alle andre forslag udover vedtægtsændringer, med almindeligt flertal.
§ 16 stk. 3, 4, 6
Stk. 3 følger stk. 1. Stk. 6 vedrører interne forhold i foreningen.
§ 16 stk. 7
Følger stk. 1.
§ 20 stk. 2
Dette omhandler sekretariatets arbejdspraksis, og jeg ser det selv mere som et godt råd end noget som behøver være
vedtægtsfunderet.
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§ 21
Hvis repræsentantskabet vurderer at de kan indkaldes med mindre end 10 dages varsel, ser jeg ingen grund til at de ikke
må det.

A.1. Ændringsforslag til “Forslag om forretningsorden”
Stillet af NSK

Oprindeligt forslag om nyt § 16 stk. 2 pkt. 12
Fjernes.

Nyt forslag om ny § 11 stk 2
Generalforsamlingen fastsætter en forretningsorden for interne forhold i foreningen. Forretningsordenen sættes kun på
dagsorden, hvis der er forslag om ændringer. Repræsentantskabet kan endvidere godkende ændringer efter henstilling
fra bestyrelsen.

Nyt forslag om ny § 9 stk. 1
Optagelse i UNF sker efter ansøgning til bestyrelsen, efter nærmere regler fastsat i forretningsordenen jf. § 11, stk. 2

Oprindeligt forslag, bilag, afsnittet “Godkendelse”
Fjernes.

Motivation
Jeg sympatiserer grundlæggende med idéen om at fjerne unødvendige udspecificeringer fra vedtægterne, og synes det er
en fornuftig oprydning, selvom man så afgjort kan diskutere, hvad man egentlig har vundet, hvis man i stedet får endnu
et sæt ”skyggevedtægter”, som man skal følge. Man kan godt frygte at det i stedet bliver et sted, hvor meget micromanagement kan snige sig ind (policy creep), fordi det er mindre farligt at have det der, end i vedtægterne, men det kan også
vise sig at det er en genvej til at afskaffe nogle overflødige regler. Det må tiden vise, hvis forslaget bliver vedtaget.
Dette ændringsforslag vil forsøge at rette op på en række mangler, som jeg føler der er i forslaget:
Det er overhovedet ikke nødvendigt at tage forretningsordenen op på alle fremtidige ordinære generalforsamlinger, og
det vil være spild af tid. Lad os kun diskutere eventuelle ændringer. Det sikrer også at forretningsordenen er mere stabil,
fordi den som udgangspunkt ikke bliver ændret hvert år.
Siden forretningsordenen er et internt dokument, og vedtægterne er et eksternt dokument, bør der som minimum stå i
vedtægterne, hvordan man ansøger om at blive optaget. Husk: i princippet har ansøgerforeninger ikke adgang til forretningsordenen.
Gyldighedsafsnittet har ikke nogen værdi, da stemmeprocedurer i repræsentantskabet hhv. bestyrelsen er fastlagt i vedtægterne, og det kan forretningsordenen ikke ændre på.

B. Styrk lokalforeningernes uafhængighed
Stillet af NSK

§4
Føjes til eksisterende tekst
Medlemsforeninger er uafhængige af landsforeningen og skal ikke betale kontingent.

§ 16 stk. 2
Pkt. 6 og 10 fjernes.
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§ 28 stk. 1
Nuværende tekst
Generalforsamlingen beslutter hvert år en fordelingsnøgle for uddeling af de fælles indsamlede økonomiske midler. Hvis
der ikke kan opnås flertal 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.
Ændres til
Repræsentantskabet beslutter en fordelingsnøgle for hvordan de fælles indsamlede økonomiske midler skal fordeles
mellem landsforeningen og medlemsforeningerne. En fordelingsnøgle er gældende, indtil den bliver erstattet af en ny.
Beslutning om en ny fordelingsnøgle skal træffes enten efter indstilling fra eller i dialog med bestyrelsen.

Motivation
Dette forslag skal ses i sammenhæng med flere forslag om at give stemmeret til alle, og har til formål at cementere lokalforeningernes uafhængighed i vedtægterne, og fjerne alt fra dagsordenen, som udelukkende påvirker lokalforeninger.
Forslaget har dog også merit, selv om stemmesystemet ikke bliver lavet om.
Under den nuværende stemmestruktur er alle lokalforeninger ligeligt repræsenteret ved UNF Danmarks generalforsamling, og derfor er det naturligt at fx. sponsorfordelingsnøglen er blevet besluttet her. Hvis vi ændrer dette princip, så bør
vi også flytte dette væk fra generalforsamlingen og over i repræsentantskabet, hvor lokalforeningerne stadig vil være ligeligt repræsenteret. Da landsbestyrelsen ikke har stemmeret her, er det et krav at de alligevel er involveret i processen.
En naturlig konsekvens vil være, at den vedtagne sponsorfordelingsnøgle bliver justeret, så den ikke er specifik for 2019,
men også kan finde anvendelse på andre år.

C.1-C.6. Stemmeret til alle medlemmer

Stillet af CTN, VSS, MARI, VIC, MMH, OUJ, BEN, JBU, SB, JOBA, CSL, SHB, AKHA, MWK, RRO, NSK, NG, VSP, REM, OEWH, KNUT, ANJP, LMB, NIB,
LAB, JVP, NBI, JOSH, SEBS, EHK, RIX og PST

§ 15 stk. 1
Nuværende tekst
Ved afstemning har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede
med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.
Ændres til (version 1)
Ved alle afstemninger har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.

stk. 2
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 3
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Ændres til (version 2)

Falder såfremt version 1 vedtages

Ved afstemninger der ikke falder ind under stk. 2, har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.

stk. 2
Ved afstemning om sponsorfordelingsnøglen har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger
udpeger selv deres delegerede blandt alle generalforsamlingsdeltagere, som har gyldigt medlemskab af den enkelte
medlemsforening.

stk. 3
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.
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stk. 4
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Ændres til (version 3)

Falder såfremt en af de tidligere versioner vedtages

Ved afstemninger der ikke falder ind under stk. 2, har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.

stk. 2
Ved afstemning om sponsorfordelingsnøglen og optag og eksklusion af medlemsforeninger har hver medlemsforening
syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede blandt alle generalforsamlingsdeltagere,
som har gyldigt medlemskab af den enkelte medlemsforening.

stk. 3
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 4
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Ændres til (version 4)

Falder såfremt en af de tidligere versioner vedtages

Ved afstemninger der ikke falder ind under stk. 2, har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.

stk. 2
Ved afstemning om vedtægtsændringsforslag har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger
udpeger selv deres delegerede blandt alle generalforsamlingsdeltagere, som har gyldigt medlemskab af den enkelte
medlemsforening.

stk. 3
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 4
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Ændres til (version 5)

Falder såfremt en af de tidligere versioner vedtages

Ved afstemninger der ikke falder ind under stk. 2, har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.

stk. 2
Ved afstemning om vedtægtsændringsforslag og sponsorfordelingsnøglen har hver medlemsforening syv stemmer. De
enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede blandt alle generalforsamlingsdeltagere, som har gyldigt
medlemsskab af den enkelte medlemsforening.

stk. 3
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 4
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Ændres til (version 6)

Falder såfremt en af de tidligere versioner vedtages

Ved afstemninger der ikke falder ind under stk. 2, har alle tilstedeværende medlemmer én stemme.
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stk. 2
Ved afstemning om vedtægtsændringer, sponsorfordelingsnøglen, og optag samt eksklusion af medlemsforeninger har
hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede blandt alle generalforsamlingsdeltagere, som har gyldigt medlemsskab af den enkelte medlemsforening.

stk. 3
Alle medlemmer der har tilmeldt sig generalforsamlingen senest 7 dage inden afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 4
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Følgende stk. omnummereres

Motivation
Forslaget har til formål at give repræsentation til frivillige som ikke føler sig repræsenteret af lokalbestyrelserne (f.eks.
campfrivillige), mens det samtidig giver en mere fair fordeling mellem lokalforeningerne med hensyn til medlemsantal.
Det er ligeledes et opgør med den stemning som eksisterede på sidste GF, hvor der blev nævnt at det enkelte medlem
ikke var kvalificeret til en stemme, f.eks. ved ikke at gide læse forslagene inden afstemning. Ved at give medlemmerne
stemmeret engageres de i demokratiet, og det giver en årsag til at dukke op til generalforsamlingen og deltage i foreningens udvikling, som førhen har manglet.
Et stk. 3 er indført efter dialog med DUF. Det er deres anbefalede løsning på diverse kupscenarier og busser fyldt med
dummy-stemmer. Det resulterer ganske enkelt i en karensperiode som gør at man skal have været korrekt tilmeldt i et
stykke tid inden afholdelsen, for at have stemme. Dette giver mulighed for at tjekke og følge op på tvivlsomme tilmeldinger, og gør at et eventuelt kupscenarie skal være ekstremt velorganiseret for at kunne forekomme.
Derudover indføres det, at delegerede skal være medlem af den forening de repræsenterer, da DUF fandt det problematisk at det modsatte overhovedet er muligt. Hertil skal det pointeres, at man kan være medlem af flere foreninger på
samme tid (med mindre en enkelt forening har vedtægter som strider hermed), og det faktum at f.eks. intranettet kun kan
vise en medlemsforening af gangen, er et praktisk anliggende som ingen indvirkning har herpå.
De 6 forslag skal forstås således at det første tages til afstemning, og såfremt det falder tages det andet til afstemning
etc. Et gennemført forslag vil betyde at eventuelle efterfølgende forslag blandt de 6 bortfalder.
Det kan påpeges, at som forslaget her er formuleret, er karensperioden på 7 dage faktisk ikke gældende for eventuelle
delegerede i de undtagede afstemninger. Disse skal jf. teksten udpeges blandt generalforsamlingsdeltagere som er medlem af den enkelte medlemsforening, og i det tilfælde at landsbestyrelsen tillader generalforsamlingsdeltagere som ikke
har tilmeldt sig i tide, kan de principielt blive udnævnt som delegeret og kunne stemme i de undtagede afstemninger,
mens de ikke er stemmeberettiget ellers. Det vil i forslagets ånd kunne overvejes om karensperioden skal gælde for delegerede også, via en omformulering af stk. 2 eller alternativt stk. 3. Dette er ikke inkluderet i første omgang for at undgå
kludrede formuleringer, da det alligevel kun er et problem såfremt generalforsamlingen mener det er et problem.
Umiddelbart tillades det altså, at medlemsforeninger kan udpege en delegeret selvom vedkommende glemte at tilmelde
sig generalforsamlingen i tide.

D. Stemmeret til camps
Stillet af NSK

§ 11
Fjern stk. 2

Ny § 27
Bestyrelsen kan nedsætte tidsbegrænsede projekter til varetagelse af afgrænsede initativer, herunder afholdelse af arrangementer. Beslutningerom oprettelse af projekter, ændringer i projektledelsen, samt om lukning af projekter før deres
afslutning, kan af alle medlemmer påklages til repræsentantskabet, som kan omgøre beslutningen.

stk. 2
Bestyrelsen kan i tillæg hertil nedsætte arbejdsgrupper til at løse specifikke opgaver i foreningen.
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stk. 3
Både projekter og arbejdsgrupper arbejder under bestyrelsens tilsyn.

§ 15 stk. 1
Nuværende tekst
Ved afstemning har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede
med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.
Ændres til
Ved afstemninger har hver medlemsforening syv stemmer. I tillæg hertil har nationale projekter og arbejdsgrupper jf. §
27 et antal stemmer, som svarer til 1/3 af stemmerne fra medlemsforeningerne (rundet op). Hvis der er nedsat færre end
4 projekter bortfalder de sidstnævnte mandater. De enkelte medlemsforeninger og projekt- og gruppeledere udpeger
selv deres delegerede med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.

Ny § 15 stk. 2
De stemmer der tilfalder nationale projekter og arbejdsgrupper fordeles ligeligt mellem nedsatte projekter jf. § 27, stk. 1.
Eventuelle overskydende stemmer fordeles blandt arbejdsgrupper jf. § 27, stk. 2 og projekter enten efter lodtrækning, eller efter et velbegrundet skøn baseret på størrelse og aktivitetsniveau. Bestyrelsen udarbejder denne fordeling, som dog
skal godkendes af repræsentantskabet. Fordelingen udsendes senest 1 måned inden generalforsamlingen via de samme
kanaler som dagsordenen.
Følgende stk. omnummereres

Noter
Tallet 1/3 er valgt ud fra at hver camp kan få 2 delegerede, og evt. ekstra fordeles til nationale arbejdsgrupper. Tallene
kan diskuteres. Bemærk at bestyrelsen og repræsentantskabet ikke udpeger selve de delegerede, men blot beslutter
hvilke projekter og grupper de tilfalder. Det vil så være projekt- og gruppelederene, som udpeger deres delegerede, på
samme måde som lokalbestyrelserne gør det i dag. Bemærk desuden at med denne formalisering af projekter og arbejdsgrupper, så skal bestyrelsen tage stilling til hvad der er projekter, og hvad der kun er arbejdsgrupper, samt beslutte
en specifik tidsbegrænsning ved projektopstart.

Motivation
Der er mange demokratiske problemer med vores nuværende struktur, men en af de mest åbenlyse, det er at camp ingen
som helst formel indflydelse har. Camps er direkte underlangt UNF Danmarks bestyrelse, og bliver styret relativt stramt
og direkte. Modsat lokalforeningerne, som sidder med al indflydelsen, men som har fuld autonomi, og hvis arbejde som
UNF Danmarks bestyrelse ikke på nogen måde blander sig i. Det er ikke fair at frivillige fra camps ikke kan søge indflydelse direkte, men i stedet skal søge den gennem lokalforeningerne, som de i høj grad hverken kender eller har et
samarbejde med.
Dette forslag vil give camp direkte indflydelse, på samme måde som lokalforeningerne. Det er på ingen måde et perfekt
forslag, og der er flere ting i det, som er en uhensigtsmæssige, og mange problematikker, som det ikke adresserer. Men
det er et ærligt forsøg på at finde en løsning på i hvert fald dette problemet, inden for den ramme, som det nuværende
repræsentative demokrati udgør.
Forslaget vil fordele projektmandaterne fladt mellem camps, og lign. projekter (fx England), og resterende mandater
blandt arbejdsgrupperne. Denne fordeling er valgt, fordi camps typisk repræsenterer 20-30 frivillige, men arbejdsgrupperne typisk er noget mindre. Da grupperne er mere forskellige end camps, benyttes der her et skøn, fordi der ikke findes
en god måde at fastlægge en procedure for det i vedtægterne. Bemærk at det også er muligt at give ekstra mandater til
camps i dette skridt, hvis der fx. er mange mandater til overs.
Efter feedback fra DUF er forslaget skrevet så rigidt som muligt, da der ligger meget indflydelse i at kunne bestemme
hvem der har stemmeret. Dette sker gennem to metoder: (a) oprettelse af projekter, og (b) fordeling af overskydende
mandater til arbejdsgrupperne. Da det er bestyrelsen der styre begge dele, er projekter blevet formaliseret i vedtægterne,
en klagemulighed til repræsentantskabet indført, og der er blevet nedfældet objektive kriterier, som skønnet skal baseres
på. Endelig skal fordelingen godkendes af repræsentantskabet for en god ordens skyld.
Det er intentionen at forholdet mellem lokalforeningsmandater og projektmandater holdes konstant, og ikke er afhængig af antallet af opstartede camps, som varierer fra år til år. Derved vil mængden af overskydende stemmer også variere.
Dog er der indført et minimumskrav på 4 projekter, for at undgå at få projekter sidder med uproportionalt mange stemmer, og at forhindre, at dette bliver en måde bestyrelsen kan manipulere systemet på.
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Eksempel på en fordeling
Dette er et eksempel på en fordeling, som tager udgangspunkt i situationen ved generalforsamlingen i 2019. Her har vi
7 fuldt optagne medlemsforeninger, hvilket giver 49 lokalforeningsmandater, og forslaget vil derfor medføre 17 projektmandater. Med 7 camps og 1 andet projekt (England), bliver der givet 2 mandater til hver af disse. Det ene mandat der er
til overs, er her blevet givet til PR-gruppen. At give det sidste mandat til PR-gruppen er et skøn, som i forslaget vil skulle
baseres på aktivitetsniveau, og størrelsen af gruppen. I alle situationer vil det være koordinatorerne eller gruppelederene, som har ansvar for fordelingen af mandaterne.
Projekt/arbejdsgruppe

Ansvarlig for udpegning (i fællesskab)

Antal mandater

Biotech Camp

KRKO, GUN og MMH

2

Chemistry Camp

RIX og ELB

2

Computer Science Camp

SARM og SSM

2

Fysik Camp

VIC og NG

2

Game Development Camp

TGR og ATJP

2

International Science Summer Camp SB, AFR og ARM

2

Matematik Camp

AKHA, JAB og MASK

2

England ’19

TLP og MSI

2

PR-gruppen

AAN, SHB og SIHA

1

D.1. Ændringsforslag til “Stemmeret til camps”
Stillet af MLK, MBHA & LDE

Stillet forslag
Nuværende tekst
Ved afstemninger har hver medlemsforening syv stemmer. I tillæg hertil har nationale projekter og arbejdsgrupper jf. §
27 et antal stemmer, som svarer til 1/3 af stemmerne fra medlemsforeningerne (rundet op). Hvis der er nedsat færre end
4 projekter bortfalder disse mandater. De enkelte medlemsforeninger og projekt- og gruppeledere udpeger selv deres
delegerede med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.

stk. 2
De stemmer der tilfalder nationale projekter og arbejdsgrupper fordeles ligeligt mellem nedsatte projekter jf. § 27, stk. 1.
Eventuelle overskydende stemmer fordeles blandt arbejdsgrupper jf. § 27, stk. 2 og projekter enten efter lodtrækning, eller efter et velbegrundet skøn baseret på størrelse og aktivitetsniveau. Bestyrelsen udarbejder denne fordeling, som dog
skal godkendes af repræsentantskabet. Fordelingen udsendes senest 1 måned inden generalforsamlingen via de samme
kanaler som dagsordenen.
Ændres til
Ved afstemninger har hver medlemsforening syv stemmer. I tillæg hertil har nationale projekter og arbejdsgrupper jf. §
27 14 stemmer. 10 stemmer tilfalder nationale projekter medmindre der er nedsat færre end 4 nationale projekter. I det
tilfælde bortfalder de nationale projekters stemmer. 4 stemmer tilfalder arbejdsgrupper medmindre ingen arbejdsgrupper er nedsat. I det tilfælde bortfalder arbejdsgruppernes stemmer. De enkelte medlemsforeninger, projekt- og gruppeledere udpeger selv deres delegerede med stemmeret. De delegerede, der repræsenterer en medlemsforening, skal være
medlemmer i medlemsforeningen. De delegerede, der repræsenterer nationale projekter eller arbejdsgrupper, skal være
involveret i det givne nationale projekt eller den givne arbejdsgruppe.
stk. 2: De stemmer, der tilfalder nationale projekter, fordeles af projektlederne for de nationale projekter i fællesskab. De
stemmer, der tilfalder arbejdsgrupper, fordeles af lederne for arbejdsgrupperne i fællesskab. Hvis der ikke er fundet en
fordeling senest 6 uger inden generalforsamlingen, udarbejder bestyrelsen en fordeling, som skal godkendes af repræsentantskabet. Fordelingen udsendes senest 1 måned inden generalforsamlingen via de samme kanaler som dagsordenen.
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Motivation
Fast antal: Det virker ikke demokratisk at projekter får flere stemmer bare fordi der kommer flere lokalforeninger og
lokalarbejdet øges. Derfor tænker vi et fast stemmeantal er bedre. Antallet er projekter har igennem årene været forholdsvist stabilt med et maks. på 10 projekter på et år. Forslaget vil således stadig give alle camps mulighed for at få én
stemme, såfremt projektledere bliver enige om en sådan fordeling.
Fordeling mellem camps og arbejdsgrupper: Fordi nationale arbejdsgrupper er mere sikre på at forløbe over flere år,
synes vi det er vigtigere at de får stemmer end nationale projekter der kun løber over 1 år. Vi ved godt at der er nogle
projekter som genskabes hvert år, og det opfordrer vi til at projektlederne tager hensyn til når de fordeler stemmerne.
Hvem fordeler: det er mere demokratisk at arbejdsgrupper og projekter selv får lov til at fordele de stemmer de har fået.
Nationale projekter kan f.eks. fordele stemmer på koordinatormøder ect. Arbejdsgrupperne kan gøre det på fællesmøder.
Som en nødløsning hvis de ikke selv kan fordele stemmerne har vi indført at bestyrelsen gør det for dem og det godkendes af repræsentantskabet. Alternativt kan GF beslutte at bestyrelsen udarbejder en fordeling ved lodtrækning, som evt.
godkendes af repræsentantskabet.

E. Flere delegerede
Stillet af SSM

§ 15 stk. 1
Nuværende formulering
Ved afstemning har hver medlemsforening syv stemmer. De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede
med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.
Ændres til
Medlemsforeninger og bestyrelsen udpeger ved generalforsamlingens start op til 10 delegerede hver samt eventuelle
suppleanter for disse blandt alle generalforsamlingsdeltagere. Hver delegeret har én stemme.
Note: Det er ikke muligt for en delegeret af have flere end én stemme. Det er ikke muligt at ændre delegerede undervejs
i generalforsamlingen. Suppleanter træder til, hvis en delegeret må forlade generalforsamlingen i utide.

Motivation
Landsbestyrelsen får stemmer: Ved at give landsbestyrelsen mulighed for at udpege delegerede til generalforsamlingen,
får de nu mulighed for at give indflydelse til campkoordinatorer, gruppeledere eller andre som de finder egnede.
10 i stedet for 7: tallet 7 passer meget præcist med at vi i de fleste bestyrelser har 7 medlemmer, så der er en stemme
til hver. Som det er nu, er det jo ikke et krav at stemmerne bliver givet til bestyrelsesmedlemmer, men det er ikke blevet
praktiseret i vid udstrækning at række udenfor bestyrelsen mht. stemmer til generalforsamlingen. Med 10 delegerede i
stedet for 7, er der flere delegerede end bestyrelsesmedlemmer, og dette gør det mere oplagt at give stemmer til medlemmer udenfor bestyrelserne. Hvis en forening ikke ønsker at give stemmer til andre end bestyrelsen, er dette imidlertid
ikke et krav. Det betyder bare at de vil have færre delegerede.
Max én stemme pr. person: Om man synes at det er i orden eller ej at én person har flere stemmer, ved man nok bedst
selv. Men med max. én stemme pr. person vil vi få en bredere inddragelse af de fremmødte end ellers, da foreningerne er
nødt til at vælge flere mennesker, hvis de vil gøre brug af alle deres stemmer.
I praksis vil der med én landsforening og 8 lokalforeninger være 90 delegerede som skal fordeles. Dette er flere end der
typisk deltager på en generalforsamling, og det vil medføre at der praktisk talt vil være stemmeret til alle fremmødte.
Dog under forudsætning af at der er foreninger som ønsker at vælge de fremmødte som deres delegerede.
Hvis flere foreninger ønsker at vælge det samme medlem som deres delegeret, vil det være op til det pågældende medlem hvem han/hun ønsker at repræsentere. Den anden forening vil så kunne vælge en anden.

F. Indførelse af muligheden for at afholde kongresser
Stillet af MBHA, MFM, MLK, LDE & ANJA

Ny § 27
Bestyrelsen kan indkalde til kongres med mindst 1 måneds varsel. Den foreløbige dagsorden udsendes sammen med
indkaldelsen.
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stk. 2
Ved skriftlig anmodning til UNF’s bestyrelse fra 2/3 af UNF’s medlemmer eller repræsentantskabet skal bestyrelsen indkalde til kongres. Den skriftlige anmodning skal indeholde den foreløbige dagsorden for kongressen.

stk. 3
Alle medlemmer jf. §5 og alle frivillige jf. §6 kan tilføje punkter til dagsordenen. Tilføjelserne skal være bestyrelsen og
repræsentantskabet i hænde mindst 3 uger før kongressen. Den endelige dagsorden udsendes mindst 2 uger før kongressen.

stk. 4
Ved alle afstemninger har alle tilstedeværende medlemmer jf. §5 og frivillige jf. §6 én stemme.

stk. 5
Kun medlemmer der har tilmeldt sig til kongressen senest 7 dage før afholdelsen er stemmeberettigede.

stk. 6
Det er ikke muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme.

stk. 7
Hvor intet andet er anført, træffes beslutninger på kongressen ved 2/3 kvalificeret flertal.

stk. 8
Kongressens beslutning skal følges af UNF’s bestyrelse med mindre afgørelsen strider imod UNF’s vedtægter eller gældende beslutninger truffet på en generalforsamling.

stk. 9
Hvis kongressens afgørelse ikke kan følges af UNF’s bestyrelse, som følge af § 27, stk. 8, skal afgørelsen annulleres af
både UNF’s bestyrelse og repræsentantskabet. Annulleringen skal begrundes og være skriftlig tilgængelig for foreningens frivillige umiddelbart efter beslutningen.

stk. 10
Hvis kongressens afgørelse ikke kan følges af UNF’s bestyrelse, som følge af andre end de i § 27, stk. 8 nævnte årsager,
skal afgørelsen annulleres ved 2/3 kvalificeret flertal i både bestyrelsen og repræsentantskabet. Annulleringen skal begrundes og være skriftlig tilgængelig for foreningens frivillige umiddelbart efter beslutningen.

Motivation
I foreningen har vi længe diskuteret, at vi gerne vil have flere frivillige involveret i beslutninger om hvilken vej vores
forening skal udvikle sig. Den mulighed vi har drøftet i lang tid for at få mere demokrati ind i foreningen er at give
stemmeret til alle på generalforsamlingen. Det mener vi dog ikke er den eneste løsning. Vi vil med dette forslag indføre
muligheden for at indkalde til en kongres, hvor alle tilstedeværende, tilmeldte medlemmer har mulighed for at stemme.
Forslaget giver både bestyrelsen, repræsentantskabet og 2/3 af medlemmerne i UNF Danmark (antallet kan justeres af
GF, hvis det ønskes) mulighed for at indkalde til en kongres. Ved indkaldelsen er der en foreløbig dagsorden, som giver
alle medlemmer mulighed for at se hvad kongressen handler om. Dertil har alle medlemmer mulighed for at indsende
punkter til dagsordenen inden den endelige dagsorden udsendes.
I forslaget har kongressen mulighed for at lave afgørelser med 2/3 kvalificeret flertal, som UNF’s bestyrelse skal følge.
Det er et bevidst valg med 2/3 kvalificeret flertal, da man på denne måde sikrer, at det er en overvejende del af foreningens fremmødte medlemmer, som ønsker denne beslutning. Det er som udgangspunkt tænkt, at kongressens afgørelse
er bindende, men den må dog ikke stride imod foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på generalforsamlingen, som stadig er gyldige. Hvis afgørelsen går imod vedtægterne eller gyldige generalforsamlingsbeslutninger kan
afgørelsen annulleres af bestyrelsen og repræsentantskabet med deres almindelige afstemningsregler. Yderligere kan
der være beslutninger, som foretages på en kongres, som viser sig ikke at kunne udføres i praksis, men som heller ikke
strider imod vedtægterne eller andre beslutninger. I det tilfælde er der indført en mulighed for at der ved 2/3 kvalificeret flertal i både bestyrelsen og repræsentantskabet kan beslutningen annulleres. Denne mulighed er primært tiltænkt,
som en sikkerhed hvis, at man står i en situation med en kongresbeslutning, som ikke kan lade sig gøre som oprindeligt
tiltænkt. For at sikre, at denne mulighed ikke misbruges, forudsættes det, at 2/3 kvalificeret flertal af både bestyrelsen
og repræsentantskabet er enige i annulleringen. Annulleringen bør ikke give mulighed for at bestyrelsen eller repræsen-
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tantskabet kan ændre beslutningen, men blot, at den mulighed, som kongressen besluttede, ikke skal følges. For at sikre
gennemsigtighed, skal begge typer annulleringer inkl. begrundelser offentliggøres til alle medlemmer umiddelbart efter
den er godkendt af både bestyrelsen og repræsentantskabet.
Procedure for annullering
I praksis foretages annulleringen ved at bestyrelsen holder en afstemning om at annullere en kongres afgørelse. Hvis et
flertal af bestyrelsen er for annulleringen af beslutningen, udarbejder bestyrelsen et dokument, som begrunder annulleringen. Dette dokument sendes til repræsentantskabet, som således både vurderer forslaget, bestyrelsens modargumenter og om det kan forsvares at gribe ind i en afgørelse truffet af alle frivillige og medlemmer. Hvis et flertal af repræsentantskabet er for annulleringen, er afgørelsen annulleret. Repræsentantskabet underretter bestyrelsen, som umiddelbart
efter offentliggør annulleringen og begrundelsen til foreningens medlemmer. Ved annullering af afgørelser, som falder
under stk. 8. gælder almindelige afstemningsregler for både bestyrelsen og repræsentantskabet, mens annullering af
afgørelser, som ikke falder under stk. 8 gælder særlige afstemningsregler med 2/3 kvalificeret flertal i både bestyrelsen
og repræsentantskabet.
Eksempel på sager til en kongres
De sager, som vi forestiller os kunne tages op på en kongres, er en lang række både store og små emner, som alt sammen bidrager til foreningens retning og virke. Det kan f.eks. være strategier, visioner, mål og samarbejdspartnere for UNF
Danmark. Det kunne også være sådan noget som retningslinjer, politikker og lignende, da de frivillige på denne måde
kan få en stemme direkte i debatten om hvordan foreningen skal styres og udvikle sig. Ved at afholde en kongres har
man bedre mulighed for at debattere hvilken retning foreningen skal gå, og man har bedre mulighed for at både lytte til
hinanden end på en generalforsamling, som i bund og grund er rimelig kedelig, da det blot handler om selve lovapparatet og ikke hvad vi som forening vil. Ved at afholde kongresser kan vi flytte væsentlige beslutninger ud til alle frivillige/
medlemmer, som ønsker at deltage og de kan rent faktisk være med til at forme foreningen på en langt dybere måde end
på en generalforsamling. En kongres er et arrangement, som kan holdes på de tidspunkter, som er nødvendige og det er
således også nødvendigt at det er mere fleksibelt at afholde den end en generalforsamling. Vi forestiller os at en kongres kun bør vare én dag, og således ikke kræve overnatning. For at kongressen kun skal vare én dag, vil det også være
hensigtsmæssigt ikke at placere andre arrangementet omkring kongressen.
Ved at indføre muligheden for at afholde kongresser kan man således give alle frivillige og medlemmer mere medbestemmelse i foreningen, foreningen vil hurtigere kunne tilpasse sig til de frivilliges ønsker og de vil give et bedre og
mere korrekt billede af foreningen. Kongressen vil også give alle, som har lyst til at deltage i de sager, som drøftes mulighed for at komme og stemme uden at selve arrangementet er klemt inde på et årsmøde, hvor der også foregår andre
arrangementer. Ved at indføre en kongres bliver det nemmere for bestyrelsen af træffe væsentlige beslutninger, da de
nemt kan inddrage foreningen. Samtidig kan foreningens medlemmer også få en større indflydelse på bestyrelsens styring af foreningens retning, da de frivillige enten igennem medlemsforeningernes repræsentanter i Repræsentantskabet
eller direkte ved at finde 2/3 af alle medlemmer kan indkalde til en kongres.
Det bemærkes afslutningsvis, at det ikke er intentionen med dette forslag at give frivillige og medlemmer forskellige
medlemsrettigheder, da det kan påvirke DUF tilskud væsentligt. Hvis vedtægtsforslaget kan medføre en sådan ændring,
må GF gerne tilpasse forslaget.

G. Egne delegerede
Stillet af RRO

§ 15 stk. 1
Nuværende tekst
(…) De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede med stemmeret blandt alle UNF’s generalforsamlingsdeltagere.
Ændres til
(…) De enkelte medlemsforeninger udpeger selv deres delegerede med stemmeret blandt deres egne medlemmer.

Motivation:
Dette forslag kommer efter kraftig anbefaling fra DUF. I et repræsentativt demokrati bør vejen være meget klar for hvordan man får indflydelse. Dette betyder også, at det bør være helt klart hvordan man bliver delegeret. Det er problematisk,
hvis stemmer der tilfalder en lokalforening, pludselig kan gå til medlemmer fra en anden lokalforening, da det underminerer den klare vej til indflydelse.
Et tænkt eksempel: Forestil dig lokalforening x, som har en stemme i overskud, men i stedet for at give den til en af sine
egne medlemmer giver bestyrelsen stemmen til en af deres venner i den anden ende af landet.
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Note:
Dette forslag skal ses som en ændring af alle forslag om stemmeret, hvor vi til en eller anden grad stemmer med forbehold for medlemsforeningerne.

H. Ændringsforslag til “Stemmeret til camps”
Stillet af RRO

Tilføj §15 stk. 3
Delegerede, der repræsenterer nationale projekter og arbejdsgrupper, skal være involveret i de projekter eller arbejdsgrupper, som de repræsenterer.

Motivation
Vi bør undgå korruption og vennetjenester i UNF. Det ville være problematisk, hvis koordinatorer begyndte at give stemmer til deres venner selvom, at de disse personer ikke er frivillige på deres camp eller i den givne arbejdsgruppe. Desuden er det svært at repræsentere en camp eller en arbejdsgruppe er man ikke en del af den.

I. Procedure for eksklusion af frivillige
Stillet af RRO, SSM, CTN og SAHB

Ny § 7
Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan ekskludere frivillige, der i forbindelse med sine dispositioner arbejder i strid
med foreningens virke eller formål, eller som groft overtræder foreningens politikker eller dansk lovgivning.

stk. 2
Beslutningen om eksklusion skal træffes med 2/3 kvalificeret flertal blandt alle stemmeberettigede og træder i kraft
med det samme.

stk. 3
Hvis bestyrelsen har truffet beslutningen, skal repræsentantskabet og den frivillige informeres om beslutningen umiddelbart herefter. Den frivillige kan vælge at klage over beslutningen inden for 3 uger efter den frivillige er blevet informeret om beslutningen, og vælge om klagesagen skal behandles af repræsentantskabet indenfor 3 måneder eller tages
op på næstkommende generalforsamling. Den frivillige skal informeres om sine rettigheder.

stk. 4
Den frivillige skal 14 dage inden mødet eller generalforsamlingen hvor beslutningen træffes informeres om at sagen vil
blive taget op, og skal tilbydes at afgive forklaring eller forsvar enten på skrift eller ved personlig deltagelse.
Efterfølgende paragraffer omnummereres

Motivation
Ifølge frivilligerklæringen kan UNF Danmarks bestyrelse ekskludere frivillige, der ikke overholder dansk lovgivning eller
som overtræder foreningens politikker. Denne procedure er dog ikke beskrevet. Dette forslag fremlægger en procedure,
da det er godt at have en sådan procedure skulle det blive nødvendigt.
Proceduren er lavet på en sådan måde, at den i højst mulig grad beskytter den frivillige. Således bliver færrest muligt
mennesker involveret. Derudover har den frivillige flere klageinstanser. Den frivillige vil kunne klage til repræsentantskabet, hvis vedkommende vil holde sagen i et nogenlunde lukket forum. Alternativt kan den frivillige få sin sag op til
næstkommende generalforsamling, men den frivillige kan ikke påtvinge foreningen at holde en ekstraordinær generalforsamling og på den måde bruge foreningens penge.
Grunden til, at det kræver 2/3 kvalificeret flertal er så den frivillige bliver beskyttet mest muligt, men samtidigt er det
muligt at ekskludere frivillige, der sidder i DK. Bemærk dog at det stadig ikke er muligt er muligt at smide nogen ud af
DK imod deres vilje, men det er heller ikke meningen med forslaget, så her ændrer forslaget ikke noget.
Generalforsamlingen har desuden samme mulighed for at ekskludere frivillige som bestyrelsen. Dette kan blive nødvendigt i tilfælde hvor bestyrelsen er uegnede til at træffe beslutningen, fx pga. personlige relationer til den frivillige.
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I.1. Ændringsforslag til “Procedure for eksklusion af frivillige” af RRO m.fl.
Stillet af SSM

Forslag
Udskift “frivillig” med “medlem” alle steder. Ændr §nr. fra 7 til 6.
Note: ekskluderede medlemmer kan stadig være medlemmer af medlemsforeningerne, men vil ikke blive betragtet som
medlemmer af UNF Danmark, og vil således heller ikke kunne være frivillige i UNF Danmark.

Motivation
Jeg synes at udgangspunktet er godt, men mener at den samme motivation som gælder for frivillige kan gælde for medlemmer. Paragrafnummeret kommer af ændringen fra frivillig til medlem, hvilket fordrer at paragraffen følger den om
medlemmer i stedet for den om frivillige.

J. Opdatering af dagsorden for generalforsamling
Stillet af SAHB og MOA

§16 stk. 2
Nuværende tekst
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Formandens beretning
Kassereren giver en økonomisk statusberetning, fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger
budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
Sponsorfordelingsnøglen for det kommende år besluttes
Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter for det kommende år jf. §22
Valg af interne revisorer og –suppleanter jf. §31
Indstilling af to repræsentantskabsmedlemmer fra hver medlemsforening for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Mødeevaluering

Ændres til
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent
Godkendelse af generalforsamling og dagsorden jf. §12 og §16
Valg af referent
Fremlæggelse af formandsberetning
Økonomisk statusberetning og fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af de interne revisorers kommentarer til regnskabsåret jf. §31
Godkendelse af regnskab jf. §29
Fremlæggelse af budget til godkendelse jf. §29
Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. §28
Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter jf. §22 og §24
Valg af interne revisorer og –suppleanter jf. §31
Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer jf. §20
Fastsættelse af kontingent for medlemsforeninger
Behandling af indkomne forslag jf. §16
Eventuelt
Mødeevaluering

Ovenstående rækkefølge er kun vejledende. Den specifikke rækkefølge fastsættes af bestyrelsen.

Motivation
Den nuværende beskrivelse af dagsordenen har en masse små mangler og uhensigtsmæssigheder. Dette forslag er en
samling af tilsvarende små opdateringer ment som løsninger hertil.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punkternes titler er omformuleret så det rent faktisk er overskuelige titler for punkterne og ikke lange beskrivelser.
Alle punkter, hvis behandling er beskrevet i en paragraf, har fået en henvisning hertil.
Det er specificeret, at dirigentens punkt omhandler godkendelse af både dagsordenen og selve generalforsamlingen.
Det nuværende punkt 5 om økonomi er blevet opdelt i de enkelte elementer, der allerede nu behandles hver for sig.
Der er tilføjet et punkt, hvor de interne revisorer, som dikteret i §31, kan fremlægge deres kommentarer til regnskabsåret.
Der er tilføjet en linje til sidst, som angiver, at bestyrelsen kan fastsætte en anden rækkefølge for behandling af
punkterne på generalforsamlinger, hvor det måtte blive relevant (f.eks. af hensyn til årsmødets øvrige program).

Note

Hvis dette forslag vedtages, medfører det følgende konsekvensrettelse af §17 (Omhandlende ekstraordinære generalforsamlinger), da ”Eventuelt.” er blevet punkt 15 fremfor punkt 12:
”... der som et minimum skal indeholde pkt. 1, 2, 3 og 15 fra §16 stk. 2.”

K. Ligestil taleretten for medlemmer og delegerede
Stillet af RRO, SAHB, TLP, CTN, MFM og NSK.

§ 12
Nuværende tekst
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.
Ændres til (version 1)
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og mødes ordinært én gang årligt i marts måned. Hertil har alle
medlemmer (jf, §5) adgang. Hvis praktiske eller sikkerhedsmæssige omstændigheder nødvendiggør det, kan bestyrelsen
afvise eller dirigenten udvise personer uden stemmeret.
Ændres til (version 2)
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og mødes ordinært én gang årligt i marts måned. Hertil har alle
medlemmer (jf, §5) adgang og taleret. Hvis praktiske eller sikkerhedsmæssige omstændigheder nødvendiggør det, kan
bestyrelsen afvise eller dirigenten udvise personer uden stemmeret.

Motivation
Taleretten bør være den samme for delegerede såvel som medlemmer uden stemmeret. Alt efter hvordan ens definition
af taleretten er, så bør den enten ikke nævnes eller også bør alle have taleret. Det må være op til generalforsamlingen
hvilken formulering der er bedst.

L. Sikkerhedsmæssige omstændigheder
Stillet af SSM

§ 12
Nuværende tekst
(…) Hvis praktiske eller sikkerhedsmæssige omstændigheder nødvendiggør det, kan bestyrelsen afvise eller dirigenten
udvise personer uden stemmeret.
Foreslås ændret til
(…) Hvis hensyntagen til generalforsamlingens hensigtsmæssige afvikling og evt. praktiske omstændigheder nødvendiggør det, kan bestyrelsen eller dirigenten udelukke personer fra deltagelse.

Motivation
Forslaget går ud på at gøre denne del mere generel og mindre specifik. Jeg har altid syntes at “sikkerhedsmæssige omstændigheder” var en pudsig vending, og hvis sikkerhedsmæssige omstændigheder nødvendiggør det, bør man i øvrigt
kunne udvise hvem som helst, uanset om de har stemmeret eller ej.
Med denne ændring vil man kunne udvise hvem som helst, hvis de er forstyrrende for generalforsamlingen. Hvis de har
stemmeret, vil det være en vurderingssag i situationen om det ville være mere hensigtsmæssigt at de blev udvist.

38

Forslag til vedtægtsændringer

Man kan desuden nægte personer adgang hvis både praktiske omstændigheder og hensyntagen til GF’s hensigtsmæssige afvikling nødvendiggør det. Det vil altså sige, at hvis der fx er tale om pladsmangel, vil man ikke kunne nægte en
person med stemmeret adgang til fordel for en uden, da det ville være mest hensigtsmæssigt at personen med stemmeret har adgang.
Altså: uanset hvad kan man nægte personer adgang, hvis generalforsamlingen ville være bedre afviklet uden dem. Hvis
praktiske omstændigheder nødvendiggør at udelukke nogen, kan man også gøre det, dog under hensyntagen til generalforsamlingens hensigtsmæssige afvikling.

M. Proces for at stille ændringsforslag
Stillet af NSK og RRO

§ 16 stk. 5
Nuværende tekst
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.
Ændres til
Ændringsforslag til indkomne forslag skal være repræsentantskabet og bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og skal gøres tilgængelig på samme måde som dagsordenen senest 5 dage før. Under generalforsamlingen
kan der kun foretages mindre ændringer og sproglige rettelser.

Motivation
Det bør være muligt for alle at komme med ændringsforslag til indkomne forslag, hvis man mener, at et forslag er godt,
men visse ændringer skal laves. Forslaget ændrer ikke på almindelige praksis, at forslagsstilleren kan ændre sit eget
forslag, men vedkommende gør det bare via et ændringsforslag i stedet for bare at ændre forslaget som det sker på
nuværende tidspunkt. Dette giver en mere demokratisk process, da generalforsamlingen har mulighed for at beholde den
gamle version, og at det samtidige ikke kun er forslagsstiller, som beslutter om forslaget skal ændres. Bemærk at med
de nuværende regler, så er der reelt ingen frister for at komme med ændringsforslag til vedtægterne, da forslagsstilleren
kan ændre sit forslag på dagen, så længe motivationen bibeholdes.
Det er et åbent spørgsmål hvornår noget er en “mindre ændring”, og også en kilde til diskussion ifm. forslagets tilblivelse.
Tanken er at det stadig skal være muligt at blive klogere undervejs, at justere forslagene efter feedback på årsmødets
vedtægtsworkshop, og at rette fejl, uklarheder m.m.. Det bør til gengæld ikke være muligt at foretage markante ændringer af forslaget på selve generalforsamlingen.

N. Alle kan stille op til bestyrelsen
Stillet af SSM og RRO

§ 24
Nuværende tekst
Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Opstillingsberettigede er alle der på generalforsamlingen
kan præsenteres med to stillere. Mulige stillere er medlemsforeningernes bestyrelser.
Ændres til
Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Opstillingsberettigede er alle medlemmer som ikke har et
simpelt flertal imod sig.

Motivation
Forslaget går ud på at gøre det nemmere at stille op til bestyrelsen. I praksis sker det meget sjældent at nogen ikke får
lov til at stille op til bestyrelsen, og hvis man skulle komme i en situation hvor en person som ønsker at stille op af den
ene eller den anden grund er uegnet, er det stadig muligt at stemme personen ud.
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O. Valg til bestyrelsen for en flerårig periode
Stillet af SSM

Nyt § 24 stk. 2
Op til 3 bestyrelsesmedlemmer kan på hver ordinære generalforsamling vælges for 2 bestyrelsesperioder. En ”bestyrelsesperiode” skal forstås som tidsrummet mellem to ordinære generalforsamlinger. Således valgte bestyrelsesmedlemmer
kan ikke opstille til bestyrelsen på den mellemliggende ordinære generalforsamling.

Motivation
Antallet kan diskuteres, men bør i sagens natur ligge mellem 1 og 7. Forslaget er tiltænkt at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Det vil være oplagt at have en intern aftale i bestyrelsen om, at de som er valgt for en flerårig periode, som ikke
slutter ved næste generalforsamling, er ansvarlige for overdragelsen til den næste bestyrelse.
Det er værd at nævne, at hvis ingen ønsker at stille op til to bestyrelsesperioder, vil denne tilføjelse ikke gøre nogen
forskel. Valg til 2 bestyrelsesperioder bør desuden placeres før valg til 1 bestyrelsesperiode.

P.1. Opfølgning på status og mål – ver. 1
Stillet af de interne revisorer

Ny § 18 stk. 2
Repræsentantskabet gennemgår årligt til den ordinære generalforsamling foreningens fremskridt i opfyldelse af aktuelle
mål, strategier og planer vedtaget af en generalforsamling eller en bestyrelse.

Ny §16 stk. 2 pkt. 5
Status på mål, strategier m.m. jf. §18

Motivation
Hvert eneste år vedtager vi i foreningen mange forskellige både kortsigtede og langsigtede mål, men bortset fra bestyrelsens beretning er der stort set ingen opfølgning og/eller evaluering af, hvordan foreningen arbejder imod dem, og
hvorvidt de bliver opnået. Vi ønsker derfor at indføre dette som et vedtægtsbestemt krav på ligefod med den økonomiske revision, og det er vores vurdering, at repræsentantskabet er den bedst kvalificerede instans i foreningen til at løfte
denne opgave.

Note
Selvom dette forslag teknisk set ikke er modstridende til vores tilsvarende ændringsforslag til §26, vil vi anbefale, at
generalforsamlingen højst vedtager en af disse ændringer. (Tildeler opgaven til repræsentantskabet ELLER bestyrelsen –
ikke begge dele)

P.2. Opfølgning på status og mål – ver. 2
Stillet af de interne revisorer

Ny § 26 stk. 2
Bestyrelsen gennemgår årligt til den ordinære generalforsamling foreningens fremskridt i opfyldelse af aktuelle mål,
strategier og planer vedtaget af en generalforsamling eller en bestyrelse. Dette kan enten ske som en del af formandens
beretning eller som et selvstændigt punkt.
Følgende stk. omnummereres.

Motivation
Hvert eneste år vedtager vi i foreningen mange forskellige både kortsigtede og langsigtede mål, men bortset fra bestyrelsens beretning er der stort set ingen opfølgning og/eller evaluering af, hvordan foreningen arbejder imod dem, og
hvorvidt de bliver opnået. Vi ønsker derfor at indføre dette som et vedtægtsbestemt krav på lige fod med den økonomiske revision, og det er vores vurdering, at bestyrelsen er den instans i foreningen, som nemmest kan løfte denne opgave.
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Note
Selvom dette forslag teknisk set ikke er modstridende til vores tilsvarende ændringsforslag til §18, vil vi anbefale, at
generalforsamlingen højst vedtager en af disse ændringer. (Tildeler opgaven til repræsentantskabet ELLER bestyrelsen –
ikke begge dele)

Q. Procedure for mødeprotokoller
Stillet af de interne revisorer

§ 11 stk. 3
Nuværende version
Ved alle møder føres mødeprotokol.
Ændres til
Ved alle officielle møder i bestyrelsen, arbejdsgrupper og projektudvalg føres mødeprotokol. Disse gøres tilgængelige på
et centralt sted, hvor alle foreningens frivillige har adgang, umiddelbart efter mødet og senest ved regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen vedtager senest på deres første bestyrelsesmøde, hvor mødeprotokollerne skal gøres tilgængelige og
informerer de frivillige herom.

Motivation
Der har længe været tvivl og diskussion omkring, hvordan denne paragraf skulle fortolkes og håndhæves. Vi vil derfor
præcisere, at den gælder alle grene af UNF Danmark, og referaterne efterfølgende skal uploades, så de er tilgængelige
for alle frivillige i foreningen.
Der er mange fordele ved at have samtlige referater tilgængelige for samtlige frivillige. Som eksempler kan nævnes:
1.
2.
3.
4.

Den ”menige” frivillige kan orientere sig om, hvad der rør sig i foreningen, og hvad de forskellige grupper, udvalg
m.m. arbejder med aktuelt.
Kasserer og revisorer kan verificere, at mødet har fundet sted, når der refunderes transport, forplejning m.m. i forbindelse med mødet.
De forskellige grupper, udvalg m.m. kan lade sig inspirere af hinandens arbejde, og blive opmærksomme på ideer og/
eller problemstillinger, de ikke selv havde kendskab til.
Bestyrelsen kan danne sig et overblik over, hvordan arbejdet rundt omkring i foreningen skrider frem - uanset hvordan kommunikationen til de enkelte grupper, udvalg m.m. måtte være.

Note

UNF hverken kan eller skal kræve, at der tages referat, hver eneste gang frivillige mødes, og der er naturligvis en bagatelgrænse for, hvilke møder, som er ”officielle” nok til at være omfattet af denne paragraf. Vi foreslår, at det til hver en tid
er op til de frivillige på et givent møde at afgøre, om det er ”officielt” eller ej. Dog med den skelnen in mente, at der kun
refunderes udgifter til forplejning, transport og andet i forbindelse med officielle møder - og indsendte bilag kan således
kun refunderes, hvis der foreligger et referat fra mødet.
Vi foreslår desuden at dette IKKE skrives ind i vedtægterne, men i stedet noteres i refusionsvejledningen (og evt. noteapparatet, hvis det ønskes)

R. Opdatering af de interne revisorers arbejde
Stillet af de interne revisorer

§ 31
Nuværende version
Generalforsamlingen vælger hvert år 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer, samt 1-2 revisorsuppleanter.

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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Ændres til
Generalforsamlingen vælger hvert år 1-4 kritiske interne revisorer fri af interne økonomiske interesser samt 1-2 revisorsuppleanter. I løbet af regnskabsåret står de i samarbejde med bestyrelsen for løbende at kvalitetssikre foreningens brug
af midler, politikker og økonomiske arbejdsgange.

stk. 2
De interne revisorer gennemgår grundigt regnskab og økonomiske arbejdsgange med det formål løbende at kontrollere,
at foreningens vedtægter, politikker samt aftaler med samarbejdspartnere og tilskudsgivere overholdes i foreningens
arbejde. Bestyrelsen informeres løbende om relevante resultater. Ved den ordinære generalforsamling opsummeres disse
resultater for at give et retvisende billede af foreningens økonomiske arbejde i regnskabsåret.

stk. 3
De interne revisorer formulerer og vedtager selv en forretningsorden for deres arbejde, som offentliggøres senest 1. maj.
Forretningsordenen skal som minimum beskrive samarbejdet med henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet.

Motivation
Vi mener, at det er vigtigt, at de interne revisorer ikke bare bliver en løftet finger og/eller et skulderklap efter regnskabsårets afslutning, men at de også aktivt hjælper med at kontrollere og kvalificere foreningens arbejde i løbet af året. I den
nuværende version af paragraffen er formålet med de interne revisorers arbejde at afrapportere til generalforsamlingen
efter regnskabsåret er afsluttet. Med dette forslag vil formålet i stedet blive at understøtte bestyrelsen i det økonomiske
arbejde i løbet af året.
Stk. 1
Ordet ”uafhængige” betyder her reelt ”fri af interne økonomiske interesser”, som der står i den nuværende stk. 2. Det virker således naturligt at skrive denne sætning ind i stk. 1. i stedet for.
Når de interne revisorer ved regnskabsårets afslutning jf. den nuværende stk. 2 i forvejen skal vurdere foreningens økonomiske beslutninger, arbejdsgange, dokumenter m.m., mener vi desuden, at det kun er rimeligt, at de også selv bidrager
til at kvalificere disse.
Stk. 2
Det økonomiske arbejde i foreningen er meget omfattende, og er påvirket af mange forskellige elementer. Når revisorerne skal kontrollere dette arbejde og give et retvisende billede af økonomien og hvorvidt alle aftaler, politikker m.m. har
været overholdt, indebærer dette naturligt, at alle disse elementer ligeledes kontrolleres. Ligesom med stk. 1 mener vi, at
denne del af revisorernes arbejde ligeledes ikke kun bør finde sted umiddelbart inden generalforsamlingen men også i
løbet af hele året.
Stk. 3
De interne revisorers arbejde er allerede meget omfattende og de præcise arbejdsgange varierer meget fra år til år. Da vi
med stk. 1 og 2 ydermere øger deres aktivitet og indflydelse i løbet af året, mener vi, at det vil være fordelagtigt for både
revisorerne selv og resten af foreningen, at de formulerer en forretningsorden.

S. De grundige interne revisorer
Stillet af SSM

§ 31 stk. 2
Nuværende tekst
(...), og skal grundigt gennemgå regnskab og forretningsgange (...)
Ændres til
(...), og skal gennemgå regnskab og forretningsgange (...)

Motivation
Formålet er ikke, at de interne revisorer skal stoppe med at være grundige. Men jeg finder ordet overflødigt, da graden af
grundighed bør være implicit, og præcist høj nok til at formålet opfyldes. Så længe formålet opfyldes, er der derfor ingen
grund til at lægge yderligere vægt på grundighed.
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T.1. Repræsentantskabets arbejdsmetoder 1
Stillet af MBHA, MLK & LDE

§ 20 stk. 1
Nuværende tekst
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
flertal (dvs. over halvdelen af alle stemmeberettigede).
Ændres til
Repræsentantskabet består af to personer fra hver medlemsforening, som hver har én stemme. De enkelte medlemsforeningernes bestyrelser udpeger selv deres to repræsentantskabsmedlemmer, og kan til enhver tid ændre deres indstilling af repræsentanter fra generalforsamlingen. I tilfælde af afstemning i repræsentantskabet træffes beslutning ved
absolut flertal (dvs. over halvdelen af alle stemmeberettigede).

Motivation
Denne ændring gør, at det er tydeligt, at hver medlemsforening har to repræsentanter efter eget valg i repræsentantskabet og at disse to repræsentanter har én stemme hver i repræsentantskabet. På denne måde har vi præciseret paragraffen, så det er helt tydeligt.

T.2. Repræsentantskabets arbejdsmetoder 2
Stillet af MBHA, MLK & LDE

Nyt § 20 stk. 3
Sager, som indsendes til repræsentantskabet, kan kun drøftes og refereres i repræsentantskabet indtil 5 dage efter modtagelse af sagen. Enhver af repræsentantskabets medlemmer kan nedlægge veto mod at en konkret sag i repræsentantskabet drøftes eller refereres til andre, som ikke er medlem af repræsentantskabet, når perioden på 5 dage er udløbet.
Det medlem, som har nedlagt veto, kan foreslå at andre aktører kan inddrages i sagen selvom disse personer ikke er
medlem af repræsentantskabet. Repræsentantskabet kan enstemmigt beslutte at forkorte perioden på 5 dage, hvorved
muligheden for at nedlægge veto bortfalder.

Motivation
Denne ændring indfører en karensperiode, hvor indkomne sager i Repræsentantskabet kun må drøftes i repræsentantskabet. Det præcise antal dage kan justeres, men skal sikre, at alle medlemmer i repræsentantskabet har mulighed for at
læse indkomne sager og tage stilling til om de ønsker, at anvende deres vetoret efter karensperioden udløber. Dertil er
der en mulighed for at repræsentantskabet kan arbejde hurtigt ved at kunne enstemmigt at beslutte at forkorte perioden
og samtidig fjerne muligheden for vetoret. Denne paragraf vil også kunne hjælpe de medlemmer af repræsentantskabet, som har poster i flere bestyrelser og som nogle gange kommer til at bruge deres viden som bestyrelsesmedlem og
repræsentantskabsmedlem hos en medlemsforening i deres andre poster.

T.3. Repræsentantskabets arbejdsmetoder 3
Stillet af MBHA, MLK & LDE

Nyt § 20 stk. 4
Repræsentantskabets arbejde fastlægges i en forretningsorden, som godkendes af repræsentantskabet senest 2 måneder
efter UNFs ordinære generalforsamling. Den godkendte forretningsorden skal være tilgængelig for alle frivillige.

Motivation
Indførelse af at repræsentantskabet skal lave en forretningsorden, hvori repræsentantskabet angiver hvilke arbejdsopgaver, som de ønsker at påtage sig. Forretningsordenen er tiltænkt at blive lavet af repræsentantskabets medlemmer, som
kommer ind i repræsentantskabet umiddelbart før eller efter UNF Danmarks generalforsamling. Fristen for at forretningsordenen er godkendt af repræsentantskabet er sat til 2 måneder, da evt. nye medlemmer af repræsentantskabet
udpeget af medlemsforeningerne kan nå at komme ind i repræsentantskabet og påvirke udarbejdelsen af forretningsordenen.
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Dette er et bilag til vedtægtsændringsforslag A

Ad. § 6
Frivilligerklæringen vedtages af generalforsamlingen, og sættes kun på dagsorden, hvis der er forslag om ændringer.
Repræsentantskabet kan endvidere godkende ændringer efter henstilling fra bestyrelsen.

Ansøgning om optagelse
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.
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.
Modtagne ansøgninger tages op på næstkommende ordinære generalforsamling.

Myndigheder
Der kan nedsættes arbejdsgrupper til løsninger af specifikke opgaver. Disse arbejder under bestyrelsens tilsyn.
Der kan tilknyttes eksterne observatører til rådgivning af foreningens ledelse.

Generalforsamling
Bestyrelsen står for afholdelsen af generalforsamlingen. Den praktiske afholdelse af generalforsamlingen kan varetages
af en medlemsforening.
Indkaldelse til generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, skal ske ved annoncering på foreningens hjemmeside samt via mail til foreningens frivillige. Udsendelse af dagsorden og bilag samt udsendelse af referat sker ad samme
kanaler.

Noteapparat
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 udspecificeringer af vedtægter.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet vælger en sekretær, som er ansvarlig for at sikre fremdrift i de sager som repræsentantskabet behandler.
Repræsentantskabet mødes efter behov og kan indkaldes med mindst 10 dages varsel, hvis blot ét medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet ønsker det.

Godkendelse
Denne forretningsorden er godkendt på UNF Danmarks ordinære generalforsamling d. 16. marts 2019 Ændringer før
næstkommende generalforsamling skal ske ved 2/3 kvalificeret flertal i både bestyrelsen og repræsentantskabet.
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U. Frivilligerklæringen fornyes før nytår
Stillet af landsbestyrelsen

Frivilligerklæringen
Nuværende tekst
Din frivilligerklæring skal fornyes hvert år i januar måned, ved hjælp af nogle få klik på UNF Intranet, hvor du bekræfter,
at du stadig er frivillig.
Ændres til
Din frivilligerklæring skal fornyes hvert år i slutningen af året, ved hjælp af nogle få klik på UNF Intranet, hvor du bekræfter, at du stadig er frivillig.

Frivilligerklæringen
Nuværende tekst
Frivilligerklæringen skal fornyes en gang om året, i januar måned; første gang dog mindst 3 måneder efter du godkendte
den.
Ændres til
Frivilligerklæringen skal fornyes i slutningen af året; første gang dog mindst 3 måneder efter du godkendte den.

Motivation
Med det nuværende system afslutter vi medlemsoptællingen i slut december. Men siden deadline for fornyelse af frivilligerklæringen er i midten af februar, så kan vi ikke bruge den feedback vi får her, bl.a. om frivillige stadig er medlemmer,
til noget, uden samtidige at rykke tidspunktet for færdiggørelse af medlemsoptællingen betragteligt. Om man lige vælger januar eller november/december, gør ikke så meget forskel for den enkelte frivillige.

V. Minimumskrav i frivilligerklæringen
Stillet af landsbestyrelsen (ikke enstemmigt)

Frivilligerklæringen
Nuværende tekst
Minimumskrav til frivillighed
Som frivillig forventes det, at du lægger minimum 8 timers arbejde i foreningen per år. Det svarer eksempelvis til 2 foredragsvagter – eller en dags undervisning på en ScienceCamp.
Vi beder dig om at bekræfte dette, så vi kan dokumentere over for sponsorer, at dem, vi kalder frivillige, rent faktisk udfører et stykke arbejde og er berettiget til transportrefusion, forplejning og andre frivillig-goder.
Med din godkendelse erklærer du, at du har en intention om, ved afslutningen af indeværende kalenderår at have lagt
minimum 8 timers arbejde i UNF, med mindre andet er aftalt med relevant UNF bestyrelse eller koordinator.
Ændres til
Aktivitetskrav til frivillighed
Som frivillige forventer vi, at du lægger et stykke frivilligt arbejde i foreningen - det giver ikke meget mening at være
frivillig ellers. Vi beder dig om at bekræfte at du har en intention om at være aktiv frivillig det kommende år, så vi har
et opdateret billede af, hvem der er frivillige hos os. Det er op til dig selv at vurdere, hvor meget arbejde du skal lægge i
foreningen, for at du kan betegnes som aktiv frivillig.
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Motivation
Det er vigtigt, at vi I UNF har en form for dokumentation for, at vores frivillige faktisk er frivillige. Efter samtale med DUF
er vi nået frem til, at der ikke eksisterer et specifikt krav om, at man skal være lave 8 timers frivilligt arbejde. Vi bør ikke
begrænse hvem der kan være frivillige i foreningen bare fordi, at de ikke har mulighed for at bruge specifikt 8 timer om
året. Et eksempel kan være gamle frivillige som hjælper til med rådgivning, eller holder en workshop en gang om året.
Er du frivillig betyder det udelukkende, at du har lyst til at lave frivilligt arbejde ikke, at du skal forpligtes til at lave et
specifikt antal timers arbejde.
Dokumentationen bruges udelukkende over for DUF og det giver bedre mening at erklæringen begrænser så lidt som
muligt i forhold til at være frivillig.
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W. Anbefaling om rotation af generalforsamlingen
Stillet af RRO

Udtalelse
Hvis stemmeretten ændres således, at alle medlemmer får stemmeret, anbefaler generalforsamlingen, at generalforsamlingen fremover, med fokus på geografisk diversitet, roterer mellem lokalforeningerne, så vidt praktisk muligt.

Motivation
Får alle medlemmer stemmeret er det naturligt, at placeringen for generalforsamlingen skifter år for år for at garantere
geografisk diversitet.

X. Mail som primær kommunikationsplatform
Stillet af SSM

Tilføjelse til forretningsordenen
Foreningens primære interne kommunikationsplatform er E-mail.

Motivation
Det har længe været gældende praksis at mail er den primære kommunikationsplatform. Ved indførelse af en forretningsordenen, får vi et passende sted at nedfælde dette.
Forslaget falder i det tilfælde at forretningsordenen ikke bliver indført.

Y. Opdatering af noteapparatet
Stillet af landsbestyrelsen (ikke enstemmigt)

Udtalelse
Noteapparatet er ikke et historisk og statisk dokument, som fungerer som et ekstra sæt regler som skal følges, og kun
kan ændres umiddelbart efter generalforsamlinger. Noteapparatet er derimod “vedtægter med kommentarer”, der som
supplerende dokument kan hjælpe læseren med at forstå vedtægterne, men ikke som sådan har nogen vægt i sig selv.
De steder hvor det er relevant skal noteapparatet beskrive kontekst, tradition og præcedens, samt vigtige detaljer eller
uklarheder i vedtægterne. Noteapparatet kan og skal løbende opdateres af bestyrelsen, efterhånden som foreningen og
præcedensen ændrer sig.

Forslag
Bestyrelsen pålægges at opdatere noteapparatet ud fra ovenstående perspektiv.

Motivation
Vores noteapparat er en meget mærkelig ting. Visse steder indeholder det lange tekststykker om, hvordan paragraffer var
engang (se bl.a. § 27), og nogle steder indeholder den noget der ligner regler, men som alligevel bliver ignoreret (bl.a.
at IR ikke bør sidde i den afgående bestyrelse, og at delegerede kun bør have én stemme hver). Og visse steder står der
intet, selvom der er ting der bør uddybes (bl.a. i hvilket omfang man kan ændre forslag til GF). Men alligevel er der en
kultur omkring noteapparatet, som om at det er nogle skygge-vedtægter, som er super-vigtige, og som man absolut ikke
må ændre på. Det er jo også i noteapparatet vi slår op i, når vi er i tvivl om vedtægterne.
Af denne årsag er noteapparatet gået i forfald, og er stort set ubrugeligt i sin nuværende form. Det bør enten afskaffes
eller opdateres. Da forslagsstillerne ser potentiale i noteapparatet, går forslaget på at det opdateres, men hvor formålet
med noteapparatet er mere klart defineret.
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Kære UNF Danmark
Vi vil i UNF Esbjerg gerne ansøge om endelig optagelse i UNF Danmark jf. §8 på grundlag af vores ens formål, målgruppe
og værdisæt (se vedhæftede vedtægter). Vedhæftet er også forslag til vedtægtsændringer, baseret på repræsentantskabets kommentarer fra UNF Esbjergs foreløbige optagelse i UNF Danmark. Disse forslag til vedtægter vil blive stillet på
vores generalforsamling d. 24/4 2019. Med denne ansøgning anmoder vi om endelig optagelse i UNF Danmark.
UNF Esbjerg er en ny forening, med stiftelse d. 26. marts 2018.
Siden ansøgningen om foreløbig optagelse, oplever vi fortsat stor opbakning fra lokalsamfundet, og har nu udvidet
samarbejdet fra de 3 gymnasier i Esbjerg, til også at inkludere frivillige fra Varde Gymnasium, Grindsted Gymnasium og
afventer svar fra Ribe Katedralskole. Herudover har AAU Esbjerg bakket meget op omkring initiativet, og vil gerne stille
både forelæsere og lokaler til rådighed.
I løbet af efteråret har vi rekrutteret 9 nye frivillige til UNF Esbjerg, som er utrolige aktive ift. at få foreningen op at køre.
Vi har afholdt 6 arrangementer for de frivillige i foreningen, og det virker til, at vi har en god base af frivillige til at stå
for arrangementer.

Beskrivelse af medlemsfordelingen
Frivillige i foreningen: 11
Antal medlemmer: 19 (inkl. de 11 frivillige)

Arrangementer
Da vi ikke har haft nogle aktive frivillige i Esbjerg i efteråret, har det været en svær start ift. arrangementer for gymnasierne. Da vi langt om længe har fået en bestyrelse, hvor størstedelen er bosat i Esbjerg-omegn, er planlægningen af
arrangementer i foråret 2019 blevet en del lettere. Vi har derfor planlagt vores første foredrag d. 7 marts og en workshop
i slut marts/start april.
Herudover er vi i bestyrelsen blevet enige om, at holde foredragene åbne for alle, indtil vi har fået en stabil sæson op og
køre.

Kontingentstruktur
75 kr. for et medlemskab som gælder en sæson. Dette medlemskab giver adgang til alle vores arrangementer samt stemmeret ved generalforsamlingen. Frivillige har mulighed for kontingentfritagelse.

Fremtidige planer
Sæsonen 19/20 er godt på vej, og det forventes at vi kan afholde en sæson med ca. 15 arrangementer. de fleste af disse
vil blive afholdt på Esbjerg Gymnasium, men det er håbet at vi både kan afholde arrangementer på de andre gymnasier i
omegnen og på AAU - Esbjerg.
Vi har allerede lavet aftaler med 3 foredragsholdere til den kommende sæson. Disse bliver afholdt d. 24. oktober 2019
(Berømte og berygtede talfølger i Lego), slut september (Partikelterapi) og d. 16. januar 2020 (CO2 udledning fra brændstofanlæg). Vi har også planlagt en workshop, som mangler en fast dato, i hvordan man løser en rubiksterning.
Ud over disse foredrag er der taget kontakt til ca. 10 andre foredragsholdere.
Herudover forventer vi snarest at få et samarbejde op at køre med Ribe Katedralskole, da vi så vil have et samarbejde
med alle 6 gymnasier i Esbjerg og omegn.
Vi vil også kontakte SDU i Esbjerg, og høre dem om de har interesse i at samarbejde med UNF Esbjerg. I takt med dette
forventer vi også at få frivillige fra både SDU -og AAU Esbjerg, da der allerede er nogle stykker fra AAU Esbjerg, som har
vist interesse.

51

Begæring om optagelse fra UNF Esbjerg

I foreningen har vi også stort fokus på fællesskabet mellem de frivillige, og det vil vi fortsat have.

Regnskab 2018
Vi har færdiggjort vores første regnskab for 2018. Regnskabet afventer endelig godkendelse fra generalforsamlingen,
men er vedhæftet denne ansøgning. Vi har haft udgifter i alt for 3.838 kr, hvoraf arrangementer (interne) er i alt 1.264 kr,
mens udgift til UNF’s fælles trykdesign er på 2.575 kr.
Vi har i alt haft indtægter for 30.054 kr, hvoraf vi har fået en støtte for UNF Danmark på 11.000 kr og fælles sponsormidler fra UNF Danmark på 18.333 kr.
Dette giver et samlet overskud på i alt 26.216 kr. hvilket giver et rigtigt grundlag til at køre foreningen rundt på i løbet af
2019, hvor vores ambition er større, hvilket derfor kræver midler på kontoen.
Vi laver vores regnskab i Billy og lykkedes med at få en aftale med dem, der gjorde at vi fik det gratis vores første år.
Derudover lykkedes det os at få en bankaftale inden for de 2-3 uger, som vi forventede.

Budget 2019
I budgettet for 2019 er der taget højde for muligheden for at få 10 foredrag (det er muligt for os at skalere op, hvis
det er nødvendigt). Vi mener umiddelbart at dette bør være realistisk. For at nå dette mål er der sat penge af til en del
planlægningsdage samt transport til disse så vi har mulighed for at alle de frivillige der ikke bor direkte i Esbjerg har
mulighed for at komme.
Vi budgetterer desuden med at købe T-shirts til de frivillige og nogle kuglepenne som merchandise vi kan give til deltagere på foredrag og til de frivillige.
Overskuddet fra 2018 gør desuden at vi ikke er afhængig af ekstra penge til at drive foreningen, hvor vi forventer at
kunne få del i fællesmidlerne gennem UNF Danmark.
Vi budgetterer ikke i 2019 med indtægter på Institutionsmedlemskaber, da vi gerne vil vise gymnasierne hvad vi kan
tilbyde før vi indkræver penge fra dem. Dette betyder også at alle UNF Esbjergs foredrag vil være offentligt tilgængelige
i 2019
Vi bidrager desuden gerne med yderligere information omkring budgettet til generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i UNF Esbjerg
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Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26 marts 2018

Kapitel 1: Foreningens navn, hjemsted, stiftelse og formål
§1
Stk. 1 Foreningens navn er pr. 26/3 2018 UNF Esbjerg.
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
Stk. 3 Foreningen er stiftet mandag d. 26/3 2018.

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

Kapitel 2: Års struktur samt kontingent og regnskab
§3
Stk. 1 Foreningsåret løber fra 1. august til 31. juli.
Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
Stk. 3 Kontingentet for det følgende år fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 4 Regnskabet skal være afsluttet, godkendt af revisor(erne) og underskrevet af bestyrelsen senest 3 måneder efter
regnskabsårets afslutning.

Kapitel 3: Medlemsdefinition og-struktur
§4
Stk. 1 Som medlem i foreningen betragtes alle personer, der har betalt det af generalforsamlingen fastsat kontingent
eller er blevet kontingent fritaget ifølge §7.
Stk. 2 Som medlemmer optages alle, hvis interesse stemmer overens med foreningens formål.
Stk. 3 Et medlemskab gælder i indeværende og efterfølgende halvår, men kan til enhver tid ophæves ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse af medlemmet selv.
Stk. 4 Årets to halvår defineres ved perioden 1. januar - 30. juni og 1. juli - 31. december.

§5
Som medlem i foreningen har man ret til at stemme ved generalforsamlingen, stille sig selv til valg til bestyrelsen og
komme med forslag til vedtægtsændringer.

§6
Institutioner (f.eks. gymnasier), organisationer (f.eks. et fakultet) og grupper (f.eks. klasser/hold) kan tilmelde sig forskellige rabatordninger, der udarbejdes af bestyrelsen. Rabatordningerne giver deres medlemmer ret til deltagelse i de af
foreningens arrangementer, som rabatordningen omfatter, men ikke medlemsrettigheder.

§7
Personer, der yder et stykke frivilligt arbejde for foreningen defineres som frivillige. Frivillige har ret til kontingentfritagelse.

53

Begæring om optagelse fra UNF Esbjerg

Kapitel 4: Generalforsamling
§8
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i
forårssæsonen.
Stk. 2 Hertil har alle adgang og taleret, dog har kun medlemmer stemmeret.
Stk. 3 Generalforsamlingen har, hvis et flertal stemmer for, mulighed for at fratage enkelte eller flere ikke-medlemmer
deres taleret.

§9
Foreningens dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Formanden aflægger beretning samt foreligger visioner for den kommende sæson
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af næste års medlemskontingent
Valg af revisor
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Eventuelt

Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1, 2, 3 og 6 skal også medtages på ekstraordinære generalforsamlinger.
Referatet skal godkendes af bestyrelsen inden 1 måned efter generalforsamlingen. Det seneste referat fra den sidste ordinære generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger skal være tilgængelige for enhver, sammen
med foreningens vedtægter og senest godkendte regnskab. Tidligere referater kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 10
Stk. 1 Almindelige afstemninger: Simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt der fra blot én stemmeberettiget udtrykkes ønske om hemmelig afstemning, skal en sådan afholdes.
Stk. 2 Valg af bestyrelse og suppleanter:
(a) Ved kampvalg til bestyrelsen kan der afstemmes hemmeligt hvis blot en af de stemmeberettige eller opstillede
ønsker det. Der stemmes først om antallet af pladser til bestyrelsen. Hvis dette er antallet af opstillede kandidater eller
højere, vælges bestyrelsen ved fredsvalg. I tilfælde af flere opstillede personer end pladser, har hver stemmeberettiget
én stemme pr. plads og må højst afgive én stemme til hver kandidat. Kandidater til bestyrelsen kan ikke stille op samlet
som gruppe.
(b) Der vælges op til 3 suppleanter, såfremt at kandidater opstiller sig. Suppleanter kan i tilfælde af frafald fra bestyrelsen indtræde i bestyrelsen, såfremt suppleanten ønsker dette. Den tiltrædende suppleant vælges af bestyrelsen.
(c) Såfremt der ikke opstiller en tilstrækkelig mængde kandidater så begynder opløsningsprocessen jf. §19.
(d) I tilfælde af stemmelighed, der har betydning for valget af det valg te antal kandidater, foretages ny afstemning
mellem de kandidater med færrest antal stemmer. Ved fortsat stemmelighed kan der, efter dirigentens skøn, foretages
lodtrækning
Stk. 3 Vedtægtsændringer: Vedtagelse af vedtægtsændringer skal ske med mindst 2/3 flertal af de på den pågældende
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Stk. 4 Enhver beslutning om vedtægtsændringer taget på en generalforsamling kan jf. §12 Stk. 1 eller Stk. 3a kræves
bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling med opsættende virkning. For at have opsættende virkning, skal dette
begæres inden afslutningen af generalforsamlingen.
Stk. 5 Foreningens opløsningsproces kan påbegyndes ved mindst 2/3 flertal af de på den pågældende generalforsamlings fremmødte medlemmer. Forslag om dette behandles jf. §11 stk. 3a.
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§ 11
Stk. 1 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved annoncering i foreningens program og/eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse senest 4 uger før denne.
Stk. 2 Den endelige dagsorden udsendes senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 3 Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet ”Behandling af indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
(a) Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før, således at det senest 1 uger før kan
gøres tilgængelig for enhver.

§ 12
Stk. 1 1/3 af bestyrelsen kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2 10 % af medlemmerne kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis de skriftligt anmoder bestyrelsen herom.
Stk. 3 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved en generalforsamling kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
(a) Dog er kun 1/4 påkrævet ved ønske om at give vedtægtsændringer opsættende virkning.

§ 13
Generalforsamlingen kan vedtage hvornår vedtægtsændringer træder i kraft. Vedtægtsændringer kan tidligst træde i
kraft umiddelbart efter afslutningen af generalforsamlingen, og gør som udgangspunkt dette.
Kapitel 5: Bestyrelse

§ 14
Stk. 1 En beslutningsdygtig bestyrelse skal bestå af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer og maksimum 7 medlemmer. Er
det ikke muligt skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem kan forlade bestyrelsen efter eget ønske, eller såfremt mindst 2/3 i bestyrelsen måtte ønske
dette. Bestyrelsen kan derefter fortsætte, så længe der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen er selvkonstituerende. Følgende hverv skal dog beklædes: For mand, næstformand, kasserer og arrangementsansvarlig, hvor formanden ikke kan beklæde titlen som kasserer.
Stk. 4 Formanden tegner foreningen, eller i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren. Ved optagelse
af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 5 Kassereren og formanden har fuldmagt over foreningens konto.

§ 15
Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af dens medlemmer er til stede. De træffer beslutninger ved
almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2 Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan enten udstede fuldmagt til et medlem af bestyrelsen eller en suppleant,
og regnes hermed som værende til stede, eller indgive sin stemme til enkelte punkter skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 3 Kun bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer med fuldmagt fra bestyrelsen kan forpligte foreningen eller hæfte
for forpligtelser.
Stk. 4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 16
Stk. 1 På bestyrelsesmøder føres referat. Heri indføres bl.a. alle foretagne afstemninger.
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Stk. 2 Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan på forlangende få indført deres mening.

§ 17
Stk. 1 Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, ansætte én til flere lønnede personer til at udføre bestemte opgaver forbundet med varetagelsen af foreningens daglige virke.
Stk. 2 En lønnet ansat kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3 En lønnet ansat kan ikke træffe beslutninger af afgørende karakter

Kapitel 6: Opløsnings og vedtægters ikrafttræden
§ 18
Ved foreningens opløsning tilfalder et eventuelt overskud en eller flere almennyttige naturvidenskabelige foreninger her
i landet. Hvilke foreninger vedtages på den ophævende generalforsamling.

§ 19
Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved en generalforsamling afgivne stemmer vedtager dette, og det på
ny vedtages med samme majoritet ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst en og senest to måneder efter den første generalforsamling.
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9B

Tilladelse af hemmelig afstemning ved valg af bestyrelsessuppleanter
Stillet af VSS, HHT, MABC

§10 stk. 2
Nuværende formulering
Valg af bestyrelse og suppleanter:
(a) Ved kampvalg til bestyrelsen kan der afstemmes hemmeligt hvis blot en af de stemmeberettigede eller opstillede
ønsker det.
Foreslås ændret til
Valg af bestyrelse og suppleanter:
(a) Ved kampvalg til bestyrelsen eller bestyrelsessuppleanter kan der afstemmes hemmeligt, hvis blot en af de stemmeberettigede eller opstillede ønsker det.

Motivation
Der kan i øjeblikket opstå forvirring omkring hvorvidt stemmeberettigede kan ønske hemmelig afstemning ved kampvalg
om plads som bestyrelsessuppleant. Her ændres formuleringen, så tvivlen elimineres.

Udelukkelse af mulighed for, at formand kan være både formand og næstformand
Stillet af VSS, MABC

§ 14 stk. 3
Nuværende tekst
Bestyrelsen er selvkonstituerende. Følgende hverv skal dog beklædes: Formand, næstformand, kasserer og arrangementsansvarlig, hvor formanden ikke kan beklæde titlen som kasserer.
Foreslås ændret til
Bestyrelsen er selvkonstituerende. Følgende hverv skal dog beklædes: Formand, næstformand, kasserer og arrangementsansvarlig, hvor formanden ikke kan beklæde titlen som kasserer eller næstformand.

Motivation
På nuværende tidspunkt kan formand både beklæde posten som formand og næstformand. Da dette ikke er hensigtsmæssigt foreslås ændringen.

Forhindring i at nuværende/forhenværende medlemmer bliver lønnet ansat
Stillet af VSS, MABC

§ 17 stk. 2
Nuværende formulering
En lønnet ansat kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Foreslås ændret til
En lønnet ansat må hverken være forhenværende eller nuværende medlem af foreningen.
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Motivation
Den nuværende formulering udelukker ikke almene medlemmer af foreningen fra at blive lønnet ansat. Den omfatter
kun medlemmer af bestyrelsen.
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Vedtaget af bestyrelsen den 26/3-2018

§ 1 Konstituering
Ved det første afholdte bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig ud fra kravene fra UNF
Esbjergs vedtægter.

§ 2 Bestyrelsesmøder
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og sætter dagsordenen. Indkaldelsen skal
udsendes senest 1 uge før mødet af bestyrelsen med mindre andet specificeres af formanden. Det første (konstituerende)
bestyrelsesmøde efterstræbes afholdt i direkte forlængelse af generalforsamlingen, dog senest 1 måned efter. Øvrige
bestyrelsesmøder afholdes, når dette findes nødvendigt, dog mindst 4-8 gange fordelt jævnt over året.

§ 3 Afstemninger
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Hvis blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det, skal afstemningen være
skriftlig. (Se dog også § 6.) Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, medmindre der er tale om skriftlig
afstemning.

§ 4 Afbud
Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal dette meddeles til hele bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet der ikke kan deltage har pligt til at indkalde suppleant og overdrage fuldmagt. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende uden afbud, angives dette i mødereferatet.

§ 5 Referat
Der laves referat af alle bestyrelsesmøder. I starten af hvert møde vælges der en referent. Referatet skal indeholde navne
på alle deltagere i mødet, samt en liste over fraværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet udsendes sammen med mødeindkaldelsen til næste møde, hvor det skal godkendes af bestyrelsen.

§ 6 Udgifter
Bestyrelsesmedlemmernes udgifter vedrørende foreningen refunderes af kassereren ud fra gældende regler i vedtægterne. Alle udgifter over 1000 kr. skal godkendes af enten formanden eller kasseren. Alle udgifter over 5000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7 Gyldighed
Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde og er gældende for alle kommende bestyrelser. Ændringer af
forretningsordenen kræver 2/3 flertal blandt alle bestyrelsens medlemmer.
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Arrangementer i UNF Esbjerg
Afholdte arrangementer
Dato

Arrangement

Deltagere

2018-03-26

Stiftende generalforsamling

6

2018-04-11

Ny-frivillig-møde

26

2018-04-27

Sæsonplanlægningsdag

8

2018-08-14

Ny-frivillig-dag

11

2018-11-19

Brætspilsaften

7

2018-12-16

Ekstraordinær generalforsamling

6

2019-03-07

Boreplatforme

-

Planlagte arrangementer
Dato

Arrangement

2019, ultimo september

Partikelterapi (Ole Nørrevang)

2019-10-24

Berømte og berygtede talfølger i
Lego (Søren Eilers)
Lær at løse en Rubiks terning workshop (Lasse Ankersø)
CO2-udledning fra forbrændingsanlæg (Jan Fletcher Hansen)

2019, november/december
2020-01-16
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Regnskab 2018 for UNF Esbjerg

BILAG
9E

Resultatopgørelse
DKK

Indtægter

2018

Medlemskontingenter

675

Institutionsmedlemskaber

45

Fælles sponsormidler

18.333

Støtte UNF Danmark

11.000

Indtægter i alt

30.054

Udgifter

Foredrag

371

Frivilligarrangementer

892

Markedsføring

2.575

Udgifter i alt

3.838

Resultat

26.005

Balance
DKK

Aktiver

Bank
Til gode hos medlemmer/institutioner
Aktiver i alt

2018

24.338
1.667
26.005

Passiver

Egenkapital

26.005

Passiver i alt

26.005
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Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Kapitel 1: Navn, formål og virke
§1 – Foreningens navn
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 – Foreningens formål
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
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
4. Støtte initiativer jf. §2
5. Vedligeholde domænet unf.dk og aliasser for dette
6. Løse opgaver vedtaget på generalforsamlingen
7. Beskytte navnet Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, UNF
8. Inddrage medlemsforeningerne i foreningens virke

Kapitel 2: Medlemsforhold og optagelse
§4 - Medlemsforeninger
Som ordinære medlemsforeninger af UNF betragtes kun foreninger, godkendt af generalforsamlingen. I daglig tale benævnes medlemsforeninger med lokal forankring ”lokalforeninger”.

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

§6 - Frivillige
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 endvidere godkende ændringer efter henstilling fra bestyrelsen.
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§7 – Krav for optagelse
Kun vedtægtsfunderede og demokratiske foreninger, hvis formål og virke stemmer overens med foreningens formål, kan
opnå medlemskab af UNF.

§8 – Ansøgning om optagelse
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.
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 tages op på næstkommende ordinære generalforsamlingen.

§9 – Proces for optagelse
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 kvalificeret flertal. 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.
stk. 4
En foreløbigt optaget medlemsforenings tilknytning til UNF skal tages op til revision på næstkommende ordinære generalforsamling.

§10 - Udmeldelse
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 kvalificeret flertal ekskludere en medlemsforening. Eksklusion af en medlemsforening skal fremgå som et selvstændigt punkt
på generalforsamlingens dagsorden.

Kapitel 3: Organisationens myndighed
§11 - Myndigheder
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 specifikke 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.

Kapitel 4: Generalforsamlingen
§12 – Generalforsamlingens møder
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 – Generalforsamlingens beføjelser
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 flere bestyrelsesperioder.
stk. 2
Generalforsamlingen kan endvidere beslutte at overtage repræsentantskabets forpligtelser.
stk. 3
Generalforsamlingen foretager vedtægtsændringer for UNF med mindst kvalificeret 2/3 flertal.
stk. 4
Såfremt der fra blot én stemmeberettiget på generalforsamlingen udtrykkes ønske om hemmelig afstemning, skal en
sådan afholdes.

§14 – Praktiske omstændigheder for generalforsamling
Bestyrelsen står for afholdelsen af generalforsamlingen. Den praktiske afholdelse af generalforsamlingen kan varetages
af en medlemsforening.

§15 – Stemmeret til generalforsamling
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 stemmeflertal.

§16 – Indkaldelse og formalia omkring generalforsamling
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
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 fra hver medlemsforening for det kommende år
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 udspecificeringer af vedtægter.
stk. 7
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.

§17 – Indkaldelse og formalia omkring ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelse eller repræsentantskab ved almindeligt flertal 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 – Repræsentantskabets myndighed
Repræsentantskabet er underlagt generalforsamlingen og træffer beslutninger af principiel karakter.

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

§20 – Stemmeret i repræsentantskabet
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
flertal (dvs. over halvdelen af alle stemmeberettigede).
stk. 2
Repræsentantskabet vælger en sekretær, som er ansvarlig for at sikre fremdrift i de sager som repræsentantskabet behandler.

§21 - Indkaldelse til møde i repræsentantskabet
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 – Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen består af fem til syv ordinære medlemmer samt op til tre suppleanter.

§23 – Bestyrelsesmedlemmers udtræden
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 flere 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 – Opstilling til bestyrelsen
Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Opstillingsberettigede er alle der på generalforsamlingen
kan præsenteres med to stillere. Mulige stillere er medlemsforeningernes bestyrelser.

§25 – Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen er selvkonstituerende. Dog skal flg. 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.

§26 – Bestyrelsens ansvar, beføjelser og beslutningsdygtighed
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 stemmeflertal. Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan give deres mening til kende efter regler nærmere
fastsat i forretningsorden.

Kapitel 7: Ansatte
§ 27 – Lønnede ansatte
Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, ansætte én til flere 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.
stk. 3
En lønnet ansat kan ikke træffe økonomiske beslutninger af afgørende karakter.

Kapitel 8: Økonomi
§28 – Sponsorfordelingsnøgle
Generalforsamlingen beslutter hvert år en fordelingsnøgle for uddeling af de fælles indsamlede økonomiske midler. Hvis
der ikke kan opnås flertal 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.
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§29 – Regnskabsår og regnskabets godkendelse
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 – Ekstern revision
Bestyrelsen vælger hvert år en ekstern, registreret revisor. Revisors bemærkninger vedlægges regnskabet.

§31 – Intern revision
Generalforsamlingen vælger hvert år 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer, samt 1-2 revisorsuppleanter.
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.

Kapitel 9: Foreningens opløsning
§32 – Krav til opløsning
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 – Formalia omkring ekstraordinær ophævende generalforsamling
Den ekstraordinære ophævende generalforsamling afholdes tidligst en og senest to måneder efter den foregående
generalforsamling.

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

Vedtaget på UNF Danmarks Generalforsamling den 3. marts 2018
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Erklæring om frivilligt arbejde i UNF
Kære _________ (Fulde navn)
Som frivillig i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), er du med til at drive hjulene rundt i en af Danmarks
fedeste ungdomsorganisationer. Hvad enten du engagerer dig på lokalt eller nationalt plan, underviser, refunderer bilag
eller skærer frugt, så er du med til at formidle naturvidenskab og opfylde UNF’s formål: At udbrede interessen for, og
kendskabet til, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge.
Det du læser lige nu, er en frivilligerklæring – en aftale imellem dig og UNF, som afklarer, hvad det indebærer at være
frivillig i UNF. Samtidig giver det UNF et reelt billede af, hvem der betragter sig selv som frivillig.
I denne frivilligerklæring skal “UNF” forstås som UNF Danmark og alle nuværende og fremtidige medlemsforeninger – i
øjeblikket drejer det sig om UNF Aalborg, UNF Aarhus, UNF Odense, UNF København, UNF Vestsjælland, UNF Lyngby, UNF
Roskilde og UNF Esbjerg.
Med din godkendelse af denne erklæring accepterer du at leve op til indholdet i den. Din frivilligerklæring skal fornyes
hvert år i januar måned, ved hjælp af nogle få klik på UNF Intranet, hvor du bekræfter, at du stadig er frivillig.
Samtidig vil vi også opfordre dig til at læse folderen ”Frivillig i UNF – Noget for dig?” som bl.a. beskriver, hvordan det er
at være frivillig i UNF og hvad du kan forvente af UNF i dit virke som frivillig.
Vi glæder os til at have dig som frivillig i UNF!

Medlemskab
Når du godkender denne frivilligerklæring, melder du dig samtidigt ind i følgende medlemsforening:
UNF ___________________________ (medlemsforening).
Du har fulde medlemsrettigheder, herunder stemmeret til medlemsforeningens årlige generalforsamling. Ved fornyelse
af din frivilligerklæring forlænger du også dit medlemskab.
Du kan som frivillig selv vælge, om du vil betale kontingent.
☐ Ja, jeg ønsker at betale kontingent (75 kr. per år)
☐ Nej, jeg ønsker kontingentfrihed
Du kan ændre dette valg næste gang du skal forny din frivilligerklæring - men naturligvis kun fremadrettet.

Minimumskrav til frivillighed
Som frivillig forventes det, at du lægger minimum 8 timers arbejde i foreningen per år. Det svarer eksempelvis til 2 foredragsvagter – eller en dags undervisning på en ScienceCamp.
Vi beder dig om at bekræfte dette, så vi kan dokumentere over for sponsorer, at dem, vi kalder frivillige, rent faktisk udfører et stykke arbejde og er berettiget til transportrefusion, forplejning og andre frivillig-goder.
Med din godkendelse erklærer du, at du har en intention om, ved afslutningen af indeværende kalenderår at have lagt
minimum 8 timers arbejde i UNF, med mindre andet er aftalt med relevant UNF-bestyrelse eller koordinator.

Tavshedspligt og andres persondata
I kraft af dit frivillige arbejde i UNF, kan du komme til at arbejde med personfølsomme oplysninger. Det kunne eksempelvis være medlemmernes adresser, det private telefonnummer på en kendt foredragsholder eller en fortrolig henvendelse
fra en deltager på en UNF ScienceCamp.
Som frivillig er du omfattet af tavshedspligt i relevante situationer, jf. straffelovens § 152, både under og efter din tid i
UNF, og du er forpligtet til at behandle persondata i tråd med gældende dansk lovgivning samt UNF’s “Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.”
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Samtykke til behandling og opbevaring af din persondata
For at vi som en frivillig forening skal fungere, bliver vi nødt at have noget data på vores frivillige. Lige så snart du bliver
oprettet som frivillig, vil du derfor indgå i vores databaser. Vi vil bruge dine data til følgende formål:
• For at gøre det muligt for andre frivillige at se hvad du er involveret i, og kunne komme i kontakt med dig. Vi vil vise de
andre frivillige en profil på UNF Intranet, hvor bl.a. kontaktoplysninger på dig vil indgå.
• Til at dokumentere over for Dansk Ungdoms Fællesråd, at du er med-lem. Dette er nødvendigt for at vi kan få andel i
de uddelte tipsmidler til kulturelle ungdomsforeninger. Vi laver endvidere statistik over vores medlemsdata samt medlemsundersøgelser.
• For i øvrigt at kunne drive de IT-systemer og værktøjer som du får adgang til gennem UNF.
Hvis vi af andre årsager har behov for at behandle data fra dig, vil vi aftale det med dig forinden. Det kunne fx. være hvis
du melder dig til en ansvarspost i foreningen, eller hvis du har haft udgifter, som UNF skal refundere.
Data om dit frivillige arbejde, fx. hvilke arrangementer du har meldt dig på, kan ses af de andre frivillige på UNF Intranet.
For data af mere følsom karakter, fx. medlemsdata, refusionsbilag eller logfiler, er adgangen begrænset til dem der har
behov for den, hvilket typisk vil være din medlemsforenings bestyrelse, landsbestyrelsen eller UNF Danmarks webgruppe.
Endvidere kan eksterne partnere få adgang, hvis de, på vegne af os, udfører et arbejde hvor de har et klart behov for det. I
så fald vil vi stille krav til deres håndtering af denne data.
Vi opbevarer som udgangspunkt data om det frivillige arbejde du har lavet, indtil du siger stop. Det gør vi fordi det, selv
efter du er stoppet som frivillig, kan være relevant at kunne knytte det sammen med dig, og evt. kunne komme i kontakt
med dig, fx. for erfaringsudveksling. Andet data, som ikke er relevant at gemme, slettes løbende.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage, og komme med indsigelser imod vores opbevaring og behandling af dine data.
Du kan kræve dine data udleveret til dig eller til en anden organisation, få begrænset de formål, som vi må bruge dem til,
eller få dem slettet (dog opbevares medlemsdata i minimum 5 år pga. bogføringsloven). Hvis du ønsker at gøre brug af
denne ret, så skriv en mail til bestyrelsen@unf.dk.
Når du sætter et kryds i boksen nedenfor, er du indforstået med og accepterer, at UNF bruger og opbevarer dine data som
nævnt overfor.
☐ Jeg accepterer hvordan UNF behandler og opbevarer mine data (obligatorisk)

Samtykke til brug af billeder
Til UNF-arrangementer bliver der ofte taget en del billeder, som senere bruges til at reklamere for UNF på foreningens
hjemmeside, sociale medier, i pressemeddelelser og lignende.
De bedste billeder fra UNF’s aktiviteter ender i billedarkivet på UNF Intranet. Hvis du finder et eller flere billeder, hvor
du figurerer centralt og adskilt fra omgivelserne, krænkende eller på anden vis upassende, kan du få dem slettet ved at
tilspørge fotografen eller Webgruppen.
Omvendt, hvis du som frivillig agerer fotograf eller anvender billeder i dit UNF-arbejde, så respektér venligst dine kollegaer og vores medlemmer, og lad være med at tage eller bruge billeder, som du ikke selv ville have brudt dig om at være
med på.
☐ Jeg tillader at billeder taget i UNF-regi, hvori jeg indgår, kan blive anvendt af UNF online såvel som i trykte materialer
(ikke obligatorisk)

Forsikring
På camps har UNF en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, hvis en frivillig handler uagtsomt overfor en anden frivillig
eller en deltager.
Du er som frivillig selv ansvarlig for at tegne en personlig ulykkesforsikring, som dækker dig, hvis du mod forventning
skulle komme til skade i forbindelse med UNF-aktiviteter. Dette er imidlertid ikke et krav. Vær opmærksom på, at din
forsikring skal dække frivilligt arbejde.

Ikrafttræden, fornyelse og ændringer
Denne erklæring træder i kraft så snart du har godkendt den.
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Frivilligerklæringen skal fornyes en gang om året, i januar måned; første gang dog mindst 3 måneder efter du godkendte
den. Du får besked på mail og skal inden for 6 uger logge ind på UNF Intranet, hvor du vil blive præsenteret for eventuelle ændringer, som du skal godkende. Hvis der på andre tidspunkter foretages ændringer, som det er vigtigt træder i kraft
med det samme, kan du også her blive bedt om at forny den på samme måde med samme deadline.
Hvis du afviser at forny din frivilligerklæring eller overskrider fristen, betragter vi det som en udmeldelse. Vi lukker derefter for din adgang til UNF Intranet for at beskytte de personoplysninger, der er adgang til derfra. Ønsker du på et senere
tidspunkt at blive genaktiveret, kan det ske ved at kontakte en UNF-bestyrelse.

Udmeldelse
Når du stopper som frivillig ophører din ovenstående mulighed for kontingentfri-hed også. Du kan til enhver tid opsige
din frivilligerklæring og dit medlemskab ved at kontakte en UNF-bestyrelse. Du er naturligvis altid velkommen til at
melde dig ind som ordinært medlem eller bede om at blive genaktiveret som frivillig.
Du forventes i dit frivillige arbejde at overholde gældende dansk lovgivning, UNF’s politikker og regler samt almindelig
god opførsel. Ved grov overtrædelse heraf - eller ved brud på denne erklæring, kan UNF ekskludere frivillige og, i tilfælde
af ulovligheder, politianmelde de involverede.
Med din godkendelse bekræfter du, at du har læst og forstået erklæringens indhold, og at du har haft tilstrækkelig mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål.
(Dato og underskrift)
Den underskrevne frivilligerklæring skannes ind og uploades til https://frivillig.unf.dk/declarations ellers sendes til
erklaering@unf.dk
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Sponsorfordelingsnøgle 2018
Vedtaget på UNF Danmarks Generalforsamling 2018

I forhold til fordelingsnøglen i 2017 er der ikke de store ændringer. De største ændringer ligger i forhold til en udspecificering af processen angående sponsormidlerne der bliver fordelt. Eksempelvis giver denne sponsorfordelingsnøgle
mulighed for en medlemsforening at takke nej til sponsormidler og forklarer processen angående dette.

Andel til UNF Danmark
Midlerne fordeles ligeligt imellem medlemsforeningerne og UNF Danmark for at sikre at alle medlemsforeninger samt
landsforeningen er økonomisk sunde. Anciennitetssystemet beholdes dog, da nyopstartede medlemsforeninger ikke har
de samme økonomiske behov som gamle foreninger.

Anciennitetssystem
Midler fra sponsorfordelingsnøglen fordeles på denne måde:
• Medlemsforeninger, der har været medlem i under et år, modtager et beløb svarende til 25% af UNF Danmarks andel.
• Medlemsforeninger, der har været medlem i et år, modtager et beløb svarende til 50% af UNF Danmarks andel.
• Medlemsforeninger, der har været medlem i to år, modtager et beløb svarende til 75% af UNF Danmarks andel.
• Medlemsforeninger, der har været medlem i tre år eller mere, modta-ger et beløb svarende til 100% af UNF Danmarks
andel.

Uddeling af midler
Midlerne bliver fordelt senest 1. december 2018 til alle medlemsforeninger som forventer at opfylde betingelserne for
modtagelse af midler. UNF Danmark udregner fordelingen af midlerne og fordeler midlerne imellem medlemsforeningerne. Medlemsforeninger kan vælge at takke nej til hele eller dele af støtten, i så fald vil de overskydende midler tilfalde
de resterende medlemsforeninger og UNF Danmark efter ovenstående fordelingsnøgle.

Betingelser for udbetaling
Alle foreninger, der er medlem af UNF Danmark i 2018, er berettiget til udbetaling af midler efter ovenstående nøgle. Ved
modtagelse af sponsormidler forpligter medlemsforeningen sig midlertidigt til at opfylde følgende betingelser senest
den 31. december 2018.
• Have mindst 10 medlemmer
• Have indskrevet samtidige medlemmer i UNF´s medlemssystem
• Have afholdt mindst 4 arrangementer i 2018
• Have anført deltagerantal på samtlige afholdte arrangementer.
• Have angive samtlige aflyste arrangementer som værende aflyst.
Hvis disse betingelser ikke opfyldes i tide, kan midlerne kræves tilbagebetalt til UNF Danmark. Disse midler tilfalder i så
fald de resterende medlemsforeninger og UNF Danmark efter ovenstående fordelingsnøgle.
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