VEDTÆGTER FOR FAGRÅDET PÅ PSYKOLOGI, PSYKRÅDET

§1
Psykrådet er et fagråd under Studenterrådet ved Københavns Universitet
§2
Psykrådet har til formål at varetage de studerendes interesser ved psykologi og repræsentere de
studerende i forhold til Studienævnet for Psykologi og Institut for Psykologi
§3
Psykrådet omfatter de studerende indskrevet ved psykologistudiet ved Københavns Universitet
§4
Alle de i § 3 nævnte studerende har tale- og stemmeret i Psykrådet
§5
Psykrådet afholder generalforsamling i perioden august-oktober. Der indkaldes til generalforsamling med mindst en
uges varsel
Stk. 2. På generalforsamlingen vælges forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, økonomiansvarlig og
mindst 2 arrangementsansvarlige
Stk. 3. Formanden modtager og gennemser Psykrådets post, holder løbende Psykrådet orienteret herom og sørger for at
relevante emner herfra bliver sat på dagsordenen, der udsendes senest en uge før mødet. Ændringer til dagsordenen kan
forekomme på selve mødedagen
Stk. 4. Næstformanden arbejder sammen med formanden og forretningsudvalget, og varetager formandens opgaver når
denne er forhindret
Stk. 5. Den økonomiansvarlige har ansvaret for Psykrådets økonomi og har fuldmagt til at disponere over Psykrådets
midler i henhold til retningslinjer fastsat af Psykrådet
Stk. 6. De arrangementsansvarlige har det overordnede ansvar ift. arrangementer afholdt af Psykrådet
Stk. 7. Personer valgt til de i stk. 2. nævnte poster tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning
Stk. 8. Generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.

Velkomst og valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Valg af stemmetællere

5.

Formandskabets beretning

6.

Beretning om økonomi

7.

Valg af formand

8.

Valg af næstformand

9.

Valg af kasserer

10. Valg af arrangementsansvarlige
11. Valg til Studienævn
12. Valg til Institutråd

Stk. 9. Ved valg til formand, næstformand, kasserer og Akademisk Råd har hver stemmeberettigede 1 stemme pr. post.
For at blive valgt skal en kandidat have opbakning fra mindst halvdelen af alle afgivne stemmer (eksklusiv blanke og
ugyldige). Hvis mere end 2 kandidater stiller op, kan der derfor blive forekomme en yderligere valgrunde udelukkende
med de 2 kandidater, der har modtaget flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed anvendes lodtrækning.
Stk. 10 Ved valg til Studienævn og Institutråd har hver stemmeberettigede 4 stemmer til Studienævn og 2 stemmer til
Institutråd. Stemmerne afgives skriftlig på en aprioriteret liste, hvor 1 kandidats navn kun må optræde 1 gang. Hvis 1
kandidats navn optræde flere gang på en stemme, er denne ugyldig. Der er intet krav om at hele listen skal udfyldes.
Stemmerne sorteres efter antal, og kandidaten med flest stemmer placeres øverst på valglisten, kandidaten med næstflest
placeres næstøverst osv. Ved stemmelighed anvendes lodtrækning.

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan på til enhver tid begæres af formanden eller ved 2/3 stemmeflertal på et
Psykrådsmøde. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden seks uger efter begæringen
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling jf. § 5, jævnfør dog §6
stk. 3
Stk. 3. Der afholdes på den ekstraordinære generalforsamling kun valg til forretningsudvalget hvis dette var baggrunden
for begæringenen om ekstraordinær generalforsamling.
§7
På hvert møde vælges referent, der er ansvarlig for at referatet udsendes til de studerende ved
psykologistudiet ved Københavns Universitet senest 3 dage efter møde
§8
Psykrådet kan på organisationens vegne opstille kandidater til Studienævnet, Institutrådet og Akademisk Råd
§9
Psykrådet repræsenterer fagets studerende på Studenterrådets Politikkonference og Generalforsamling samt i SAMFRådet
§ 10
Psykrådet forventer, at personer, som er valgt på dets lister, eller som bestrider tillidsposter for
Psykrådet, holder de studerende og Psykrådet orienteret om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter,
ligesom det forventes, at valgte tager del i de faglige diskussioner på faget og i Psykrådet og derved
søger at nå frem til en fælles stillingstagen til væsentlige sager
Stk. 2. Det forventes, at repræsentanter i Studienævnet, udvalg herunder, Institutrådet, SAMF-Rådet,
Politikkonferencen, Generalforsamlingen og andre lignende organer er moralsk forpligtede til at følge beslutninger
truffet i Psykrådet
Stk. 3. Følger repræsentanterne ikke Psykrådets beslutninger, kan Psykrådet:
a) påtale det overfor repræsentanter
b) meddele at vedkommende ikke længere repræsenterer organisationen/Psykrådet
c) undlade at genopstille vedkommende ved næste valg
§ 11
Det tilkommer Psykrådet at påse denne vedtægts overholdelse og træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål

§ 12
Ændringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal vedtages af Psykrådet på ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de fremmødte
Stk. 2. Flertal betyder flertal af de afgivne stemmer. Man ser bort fra medlemmer, der afholder sig fra at stemme, eller
som erklærer, at de hverken stemmer for eller imod, eller som har stemt ugyldigt. Afgørelsen beror således på optælling
af ja-stemmer kontra nej-stemmer
§ 13
Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen

