
VEDTEGTER - OECONFORENINGEN

Ilavn, stlftelse og lrlemsted
5 1 Foreningens navn er Oeconbreningen, som er stiftet den 9. maj 1992.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er:
Oeconforeningen
Aarhus Universltet
Institut for Okonoml,
Universitetsparken, Bygning 1322, SOOO Arhus C

Formll
5 2 Foreningens hovedformtl er at udvikle medlemmemes fagltge profil gennem en
gensidig kontaktflade, ved Informationsvirksomhed samt afoikllngen af faglige og
sociale arrangementer. FormElet sgges sikret gennem stadig kontaK tit Den
0konomiske Faggruppe ved Aarhus Universitet.

Stk. 2 Foreningen kan i ovrigt medvirke til formidling af sarlige tilbud til foreningens
medlemmer.

lledl€mm€.
5 3 Som medlemmer af Oeconforeningen kan kun optages kandidater og larere ved
Institut for Okonomi pt Aarhus universitet.

Stk. 2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontingent.

Stk. 3 Medlemmer af foreningen giver ved optagelsen bestyrelsen folgende
oplysninger:
* Srskortnummer,
* navn, adresse og telefonnummer (privat),
* navn p3 arbejdssted, adresse, telefon- og telefaxnummer,
* titel/funktionsbenavnelse,
x tidligere udfofte, nuvErende og forventede arbejdsopgaver 09 -funkioner,
* eventuelt optyse om serlige faglige interesseomrEder (til ERFA-9ruppeinddeling
m.m.),
* indsende et vellignende sorvhvldt pasfoto,
* personnummer,

Stk. 4 Medlemmerne underretter forenlngen om stvel private som erhvervsmassige
adresseandringer. Medlemmerne indsender 6n gang hvert 8r ajourforte oplysninger
for de i stk. 3 navnte omrader.

Stk. 5 Medlemsoplysningerne skal betragtes som fortrollge, og er udelukkende til
internt brug for foreningens medlemmer. Ethvert misbrug i form af kommerciel
anvendelse, overdragelse m.v. medforer eksklusion af foreningen,

Udmeldelse og oph0r ved restance
5 4 Udmeldelse skal foretages skriftligt til foreningen,

Stk. 2 Er medlemskontingentet ikke indgtet efter, at der er foretaget 2 ptkrav og
efter, at der er hengaet 1 mEned siden 2. p8krav, ophorer medlemskabet.



Ekskluslon
g 5 Bestyr€lsen kan ekskludere et medlem for altid eller for et narmere fastsat
iidsrum, hvis det skonnes, at den ptgeldendes fortsatte medlemskab vil stride mod
forenlnqens formtl eller interesser. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af mlndst
50 o/o pE forstkommende Ersmgde som punK 2 pB dagsordenen, hvor medlemmet
har mode- og taleret under behandlingen af eksklusionssagen'

For€nlngens Iedelse
$ 6 Arsmodet er foreningens overste myndighed i alle foreningens anllggender.
Bestyrelsen indkalder skrtftligt medlemmerne til ersmode med 3 ugers varsel og med
angivelse af dagsorden. (se 5 8, stk. 3).

Stk. 2 Foreningens ordlnere trsmgde aftoldes 6-n gang om tret iseptember mtned,
forste gang september 1993. I forbindelse med Srsmgdet kan afholdes et fagllgt
dags-arrangement og en locial sammenkomst om aftenen. Arsmodet bor som
udgangspunkt afholdes i Arhus, men bestyrelsen kan valge en anden lokalitet.

Stk. 3 Dagsorden for det ordinare trsmgde skal mindst indeholde folgende:
* valg af dirlgent,
* valg af referent,
* godkendelse af dagsorden,
* bestyrelsens beretnlng,
* kassererens beretning og fremlaggelse af revideret regnskab.
* fastlaggelse af kontlngent,
* behandling af indkomne forslag,
* valg af bestyrelse p3 9 kandidater; bestyrelsen kan suppleres med 6n
reprasentant fi-a hvert institut ved Den okonomiske Faggruppe,
* vatg af to revisorer blandt medlemmeme, men uden for bestyrelsen,
* eventuelt,

Stk. 4 Forslag skal for at blive behandlet p3 det ordinere trsmode vare ̂ bestyrelsen
i hande senest 1. august. Forslag, der overholder denne frist, optages pd dags-
ordenen, som udsendes skriftligt til medlemmeme.

Stk. 5 Medlemmer, som har betalt kontingent for det ptbegyndte foreningstr, er
stemmeberettigede.

Stk. 6 Stemmeberettigede medlemmer, som er forhindret I at deltage pt trsmodet,
kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert fremmodt medlem kan kun have 6n
fuldmagt, der alene galder for det forst fglgende drsmode.

Stk. 7 Med undtagelse af vedtagtsandrlnger og beslutninger om foreningens
oplosntng, traffes alle beslutninger pt Ersmodet med simpelt flertal. ved
stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.



Stk. 8 Ved valget tll bestyrelse har hvert stemmeberefrigede medlem 5 og netop 5
stemmer til valget af de 9 kandidat-medlemmer. Bestyrelsen aftaler selv en eventuel
instltutrepresentatlon med de respektive institutter. Hvis flere end 9 stiller op til
bestyrelsen, bllver de resterende med hojst stemmetal suppleanter i prioriteret
rekkefolge efter opntede stemmer; ved stemmelighed foretages lodarakntng.
Suppleanter indtrader i bestyrelsen ved vakance. Findes der itilfalde af vakance
ingen suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer frem
til 5rsm6det.

Stk. 9 Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Ovrige afstemninger kan
foretages ved hdndsoprakning, hvis Ingen medlemmer begarer skriftlig atstemning.

Stk. 10 Alle stemmeberettigede medlemmer har mode-, tale- og stemmeret pt
5rsmodet. Arsmgdet er lukket for andre end foreningens medlemmer, medmindre de
er sarligt indbudte af bestyrelsen.

5 7 Ekstraordinart trsmgde aftoldes pt mindst 3 bestyrelsesmedlemmers
foranledning eller pt skriftlig anmodning fra mindst 25 yo af foreningens
medlemmer, som har betalt kontingent br det ptbegyndte foreningstr.

Stk. 2 Pt et ekstraordinart trsmode kan kun behandles de(t) forslag, der har
foranlediget dets indkaldelse.

5 8 Bestyrelsen velger en formand og nestformand af sin midte og konstituerer i
ovrlgt sig selv.

Stk. 2 Hvis bestyrelsen onsker det, kan den nedsette et forretningsudvalg til
varetag€lse af foreningens daglige drift. Bestyrelsen har i gvrigt mandat til at
nedsette de faglige og soclale udvalg, den skonner ngdvendige til opryldelse af
foreningens formdl. Bestyrelsen kan ligeledes opfurdre menige medlemmer af
foreningen til at deltage aktivt I foreningens udvalg m.v.

Stk. 3 Bestyrelsen fordeler s€lv det inteme ansvar fior atuiklingen af fioreningens
aktiviteter, som eventuelt kan beskrlves I en forretningsorden.

Stk. 4 Bestyrelsen holder moder, n8r formanden elter to af dens medlemmer onsker
det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, ntr mere end halvdelen af dens medlemmer er
til stede, herunder formanden eller nastformanden.

Stk. 5 Bestyrelsesmoder ledes af formanden eller nEstformanden. Beslutninger
trafres ved simpel, majoritet.

Tegnlngsret
S 9 Foreningen tegnes af formanden eller af den, formanden har givet sin fuldmagt.

Forenlngens tkonoml
5 10 Foreningens administration og kontakt til medlemmerne dEkkes af
medlemskontinqentet som trsmgdet fastsatter for det efterfoloende foreninostr.
Foreningstret g1r lrg ll9 til 31/8. Kontingentet opkreves en ging trligt i fofuindelse
med indkaldelse til drsmodet.



Stk. 2 Foreningens ovrige aktiviteter dakkes gennem brugerbetaling og eventuel
stotte fra fonde, foreninger og ovrige bidragsydere.

Stk. 3 Foreningens reviderede regnskab sendes til foreningens bidragsydere.

Stk. 4 Medlemmeme og bestyrelsen hefter lkke for forenlngens forpligtigelser, og
foreningen hafter alene med sin formue.

Yedtagtsandrlng€l
5 11 Vedtegtsandringer kan kun vedtages pE trsmgder, hvor mindst 75 olo aJ
afgivne stemmer stotter vedtaegtsendringerne, som skal vare udsendt til
medlemmerne sammen med Indkaldelsen til trsmodet.

Forenlngens opltsnlng
5 12 Foreningen kan kun oploses, hvis foGlag herom pt et trsmgde stottes af
mindst 75 96 af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af foreningens samlede
medlemmer er reprasenteret personllgt eller ved fuldmagt. Dernast skal indkaldes
tif et ekstraordinart ersmode, hvor mindst 75 o/o af de afgivne stemmer skal tiltrade
forslaget om oplosning af foreningen.

Stk. 2_I tilfalde af forenlngens oplosning skal foreningens eventuelle formue enten
overgi til videreforelse af foreningens formdl, til en eksisterende forskningsfond
under Den okonomiske Faggruppe ved Aarhus Universitet.

Stk. 3 Foreningens overskud mt aldrig udloddes til foreningens medlemmer.

5 13 Narvarende vedtagter treeder i kraft fi-a 1. september 1992, som er
foreningens forste er.


