
 
VEDTÆGTER – OECONFORENINGEN  
    
Navn, stiftelse og hjemsted  
§ 1 Foreningens navn er Oeconforeningen, som er stiftet den 9. maj 1992.  
Stk. 2 Foreningens hjemsted er:  
Oeconforeningen 
Institut for Økonomi 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 10 
8000 Aarhus C 
 
Mail: oeconforeningen@econ.au.dk 
 
Formål  
§ 2 Foreningens hovedformål er at udvikle medlemmernes faglige profil gennem netværk, ved 
informationsvirksomhed samt afviklingen af faglige og sociale arrangementer. Formålet søges 
sikret gennem stadig kontakt til Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.  
Stk. 2 Foreningen kan i øvrigt medvirke til formidling af særlige tilbud til foreningens 
medlemmer.  
 
Medlemmer  
§ 3 Som medlemmer af Oeconforeningen kan kun optages cand.oecon.’er fra Aarhus 
Universitet samt videnskabelige medarbejdere og ph.d. studerende ved Institut for Økonomi 
på Aarhus Universitet.   
Stk. 2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontingent.  
Stk. 3 Medlemmer af foreningen giver ved optagelsen bestyrelsen følgende oplysninger:  
* årskortnummer,  
* navn, adresse, telefonnummer (privat) og e-mailadresse (privat) 
* navn på arbejdssted, adresse, telefonnummer (arbejde) og e-mailadresse (arbejde) 
* titel/funktionsbenævnelse,  
* personnummer. 
Stk. 4 Medlemmerne underretter foreningen om såvel private som erhvervsmæssige 
adresseændringer  
Stk. 5 Medlemsoplysningerne skal betragtes som fortrolige, og er udelukkende til internt brug 
for foreningens medlemmer. Ethvert misbrug i form af kommerciel anvendelse, overdragelse 
m.v. medfører eksklusion af foreningen.  
Stk. 6 Æresmedlemmer  
Bestyrelsen har mulighed for at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemskaberne vil blive 
offentliggjort i forbindelse med Oeconforeningens årsmøde.  
Alle medlemmer af Oeconforeningen har mulighed for at indstille kandidater til et 
æresmedlemskab. Dette sker ved at sende et begrundet forslag til bestyrelsen.  
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men har de samme rettigheder som øvrige 
medlemmer af Oeconforeningen. Som æresmedlem kan udnævnes personer, som i særligt 
grad har gjort en påskønnelsesværdig indsats for Oeconforeningen eller som repræsentant for 
cand.oecon. uddannelsen.  
 
Udmeldelse og ophør ved restance  
§ 4 Udmeldelse skal foretages skriftligt til foreningen.  
Stk. 2 Er medlemskontingentet ikke indgået efter, at der er foretaget 2 påkrav og efter, at der 
er hengået 1 måned siden 2. påkrav, ophører medlemskabet.  
 
  



Eksklusion  
§ 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem (herunder et æresmedlem) for altid eller for et 
nærmere fastsat tidsrum, hvis det skønnes, at den pågældendes fortsatte medlemskab vil 
stride mod foreningens formål eller interesser. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af 
mindst 50 % på førstkommende årsmøde som punkt 2 på dagsordenen, hvor medlemmet har 
møde- og taleret under behandlingen af eksklusionssagen.  
 
Foreningens ledelse  
§ 6 Årsmødet er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen 
indkalder skriftligt eller elektronisk medlemmerne til årsmøde med 3 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. (se § 8, stk. 3).  
Stk. 2 Foreningens ordinære årsmøde afholdes én gang om året i september måned, første 
gang september 1993. I forbindelse med årsmødet kan afholdes et fagligt dags-arrangement 
og en social sammenkomst om aftenen. Årsmødet bør som udgangspunkt afholdes i Aarhus, 
men bestyrelsen kan vælge en anden lokalitet.  
Stk. 3 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:  
* valg af dirigent,  
* valg af referent,  
* godkendelse af dagsorden,  
* bestyrelsens beretning,  
* kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab,  
* fastlæggelse af kontingent,  
* behandling af indkomne forslag,  
* valg af bestyrelse på 9 kandidater; bestyrelsen kan suppleres med to repræsentanter fra 
Institut for Økonomi,  
* valg af to revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen,  
* eventuelt.  
Stk. 4 Forslag skal for at blive behandlet på det ordinære årsmøde være bestyrelsen i hænde 
senest 1. august. Forslag, der overholder denne frist, optages på dags-ordenen, som udsendes 
skriftligt til medlemmerne.  
Stk. 5 Medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår, er 
stemmeberettigede.  
Stk. 6 Fremmødte medlemmer til årsmødet har stemmeret. 
Stk. 7 Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning, 
træffes alle beslutninger på årsmødet med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag, 
bortfalder forslaget.  
Stk. 8 Ved valget til bestyrelse har hvert stemmeberettigede medlem 5 og netop 5 stemmer til 
valget af de 9 kandidat-medlemmer. Bestyrelsen aftaler selv en eventuel 
institutrepræsentation med Institut for Økonomi. Hvis flere end 9 stiller op til bestyrelsen, 
bliver de resterende med højst stemmetal suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnåede 
stemmer; ved stemmelighed foretages lodtrækning. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved 
vakance. Findes der i tilfælde af vakance ingen suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig med 
et eller flere medlemmer frem til næste årsmøde.  
Stk. 9 Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger kan foretages ved 
håndsoprækning, hvis ingen medlemmer begærer skriftlig afstemning.  
Stk. 10 Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på årsmødet. 
Årsmødet er lukket for andre end foreningens medlemmer, medmindre de er særligt indbudte 
af bestyrelsen.  
 
§ 7 Ekstraordinært årsmøde afholdes på mindst 3 bestyrelsesmedlemmers foranledning eller 
på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer, som har betalt kontingent 
for det påbegyndte foreningsår.  
Stk. 2 På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget dets 
indkaldelse.  



§ 8 Bestyrelsen vælger en formand og næstformand af sin midte og konstituerer i øvrigt sig 
selv.  
Stk. 2 Hvis bestyrelsen ønsker det, kan den nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af 
foreningens daglige drift. Bestyrelsen har i øvrigt mandat til at nedsætte de faglige og sociale 
udvalg, den skønner nødvendige til opfyldelse af foreningens formål. Bestyrelsen kan ligeledes 
opfordre menige medlemmer af foreningen til at deltage aktivt i foreningens udvalg m.v.  
Stk. 3 Bestyrelsen fordeler selv det interne ansvar for afviklingen af foreningens aktiviteter, 
som eventuelt kan beskrives i en forretningsorden.  
Stk. 4 Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, 
herunder formanden eller næstformanden.  
Stk. 5 Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved 
simpel majoritet.  
 
Tegningsret  
§ 9 Foreningen tegnes af formanden eller af den, formanden har givet sin fuldmagt.  
 
Foreningens økonomi  
§ 10 Foreningens administration og kontakt til medlemmerne dækkes af medlemskontingentet 
som årsmødet fastsætter for det efterfølgende foreningsår. Foreningsåret går fra 1/9 til 31/8. 
Kontingentet opkræves en gang årligt i forbindelse med indkaldelse til årsmødet.  
Stk. 2 Foreningens øvrige aktiviteter dækkes gennem brugerbetaling og eventuel støtte fra 
fonde, foreninger og øvrige bidragsydere.  
Stk. 3 Foreningens reviderede regnskab sendes til foreningens bidragsydere.  
Stk. 4 Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtigelser, og foreningen 
hæfter alene med sin formue.  
 
Vedtægtsændringer  
§ 11 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmøder, hvor mindst 75 % af afgivne 
stemmer støtter vedtægtsændringerne Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelsen til årsmødet.  
 
Foreningens opløsning  
§ 12 Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på en årsmøde støttes af mindst 75 % af 
de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er 
repræsenteret personligt.  
Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 75 % af de afgivne 
stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.  
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue enten overgå til 
videreførelse af foreningens formål eller til en eksisterende forskningsfond under Institut for 
Økonomi, Aarhus Universitet. 
Stk. 3 Foreningens overskud må aldrig udloddes til foreningens medlemmer.  
 

§ 13 Nærværende vedtægter er ændret og træder i kraft pr. 24. september 2011 og erstatter tidligere vedtægter fra 

25. september 2010. 


