VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING
§1 Navn og tilhørsforhold
stk 1:
stik 2:
stk 3:

Foreningens navn er ”Odontologisk Forening” – OF og hører til på Københavns
Tandlægeskole, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns
Universitet.
Foreningens formål er at varetage studerendes interesser ved tandlægestudiet
samt at repræsentere de studerende udadtil.
Odontologisk Forening arbejder uafhængig af partipolitik.

§2 Medlemmer og kontingent
stk 1:

Enhver studerende på Københavns Tandlægeskole og tandplejerstuderende på
SKT kan blive medlem af foreningen mod betaling af det på generalforsamlingen
fastsatte kontingent. Medlemmerne har taleret ved Forretningsudvalgsmøderne
samt både tale - og stemmeret på generalforsamlingerne.

stk 2:

Kontingentåret går fra 1. september til 31. august uanset betalingsdato.

stk 3:

Skolens lærere, administrative personale, tandlæger samt andre interesserede
kan blive passive medlemmer af foreningen mod betaling af et på
generalforsamlingen fastsat kontingent.

stk 4:

Kontingentet kan ikke refunderes, men et på generalforsamlingen fastsat beløb
kan dog tilbagebetales ved udmelding af OF inden for det første studieår, dvs.
inden 1. september året efter studiestart.

§3 Generalforsamling
stk 1:
stk 2:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningen afholder generalforsamling én gang årligt. Tidspunktet vælges med
hensyntagen til valg af repræsentanter til styrende organer (jf. §3 stk 3).
Generalforsamlingen indkaldes af formanden eller to medlemmer af
forretningsudvalget. Indkaldelse indeholdende dagsorden sker med mindst
fjorten dages varsel.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
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Valg af dirigent og referent



Formandens årsberetning



Beretning om regnskab fra interne udvalg
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stk 3:

stk 4:
stk 5:
stk 6:
stk 7:

stk 8:
stk 9:



Præsentation og godkendelse af årsregnskab



Budgetfremlæggelse for det kommende år



Indkomne forslag



Præsentationer af repræsentanter til interne udvalg samt valg af én
forretningsudvalgsrepræsentant samt én suppleant fra såvel Studienævn,
Institutbestyrelse som Fakultetsråd



Valg af formand



Valg af næstformand



Eventuelt

På generalforsamlingen udfærdiges kandidatlister over de studerendes
repræsentanter til eksterne udvalg og andre organer, hvor de studerende ifølge
Universitetsloven har ret til repræsentation såsom Studienævn,
Institutråd og Fakultetsråd.
Hvert andet år vælges repræsentanter til Odontologisk Boghandels Legatfond
Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Dette kan ske med mindst tre dages varsel.
Ved ekstraordinær generalforsamling laves en dagsorden til den aktuelle
lejlighed.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten og referenten optager referat. Referatet
skal være færdiggjort og tilgængeligt for alle medlemmer i foreningens lokaler
senest to måneder efter generalforsamlingen. Eventuelle ønskelige
rettelser/tilføjelser skal tages op ved forretningsudvalget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når minimum tyve ordinære
medlemmer af foreningen, samt halvdelen af de siddende forretningsudvalgs
medlemmer er tilstede.
Der træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal ske
skriftligt hvis blot to af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker dette.

§4 Tegningsregler
Foreningen tegnes udadtil af formanden alene eller to af de følgende i forening:


Næstformand



Kasserer



Sekretær

De økonomiske forhold kan formanden bemyndige kasseren til at tegne foreningen alene.
En sådan bemyndigelse skal meddeles forretningsudvalget.
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§5 Forretningsudvalg
stk 1:

Forretningsudvalget (FU) varetager den daglige ledelse af foreningen i
undervisningsperioderne. I ferieperioderne er det formanden eller anden person
konstitueret af forretningsudvalget, der behandler eventuelle hastesager.
Personen har pligt til at fremlægge disse aktiviteter ved førstkommende
forretningsudvalgsmøde efter ferien.

stk 2:

Forretningsudvalgets faste medlemmer består af formændene fra de interne
udvalg samt én repræsentant fra hvert af de eksterne udvalg. Desuden sidder
formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, PR-medarbejder,
sponsormedarbejder og TP-repræsentant som faste medlemmer af
forretningsudvalget.

stk 3:
stk 4:

Alle OF-medlemmer kan være observatører i forretningsudvalget (jf. §5 stk 5).
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt såfremt halvdelen af de faste
medlemmer er tilstede.
Følgende har stemmeret ved forretningsudvalgsmøderne:

stk 5:


stk 6:
stk 7:

Forretningsudvalgets faste medlemmer

En person kan ikke i forretningsudvalgsregi repræsentere mere end én post og
dermed én stemme.
Der skal afholdes forretningsudvalgsmøde mindst én gang om måneden i
undervisningsperioderne.

stk 8:

Sekretæren skriver referat af hvert møde, som renskrives og lægges op på OF’s
facebookside tilgængeligt for alle medlemmer.

stk 9:

Såfremt en valgt går af i utide, skal der konstitueres en ny indtil næstkommende
generalforsamling. Dette foretages af det respektive udvalg og skal godkendes af
forretningsudvalget.

§6 Sekretær
stk 1:
stk 2:
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Sekretæren ansættes af forretningsudvalget og forestår foreningens daglige
sekretariatsopgaver.
Sekretærens arbejdsopgaver fastsættes af forretningsudvalget og kan f.eks. være:


Alment kontorarbejde



Referatskrivning
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stk 3:
stk 4:



Oprydning på kontoret



Afhentning af post samt fordeling af denne



Regelmæssig opdatering af foreningens medlemmer

Sekretæren har fast kontortid mindst to gange ugentlig i
undervisningsperioderne. Timeantallet samt kontorets åbningstider fastsættes af
forretningsudvalget i samråd med sekretæren.
Sekretæren er fast medlem af forretningsudvalget.

§7 Kasserer
stk 1:

Kasseren ansættes af forretningsudvalget og forestår foreningens daglige
økonomi.

stk 2:

Kasseren skal én gang om måneden fremlægge regnskabet på FU møderne.

stk 3:
stk 4:

Kasseren er fast medlem af forretningsudvalget.
Kasseren fremlægger regnskab på generalforsamling.

§8 PR-medarbejder
stk 1:

PR-medarbejderen ansættes af forretningsudvalget.

stk 2:

PR-medarbejderen administrer OFs website og sørger for løbende opdatering
heraf. Ligeledes bistår PR-medarbejderen med teknisksupport på OFs
elektroniske apparater.

stk 3:

PR-medarbejderen er fast medlem af forretningsudvalget.

§9a Formand
stk 1:
stk 2:
stk 3:

Formanden vælges på generalforsamlingen.
Alle ordinære medlemmer af foreningen kan stille op til formandsposten.
Formanden har følgende arbejdsopgaver:
o Indkaldelse til generalforsamling
o Indkaldelse til forretningsudvalgsmøder samt opsætte dagsorden for disse
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o Repræsentere foreningen udadtil
o Formanden har sammen med forretningsudvalget ansvaret for den daglige
ledelse af foreningen
o Mere specifikke arbejdsopgaver kan bestemmes af forretningsudvalget.
stk 4:

Formanden er fast medlem af forretningsudvalget.

§9b Næstformand
stk 1:
stk 2:
stk 3:

stk 4:

Næstformanden vælges på generalforsamlingen.
Alle ordinære medlemmer af foreningen kan stille op til næstformandsposten.
Næstformanden har følgende arbejdsopgaver:


Administrere formandens forpligtelser (jf. §8a stk 3) ved dennes fravær
eller på opfordring fra denne



Repræsentere foreningen udadtil



Mere specifikke arbejdsopgaver kan bestemmes af Forretningsudvalget

Næstformanden er fast medlem af forretningsudvalget.

§10 Sponsor-medarbejder
stk 1:

Sponsor-medarbejderen ansættes af forretningsudvalget.

stk 2:

Sponsor-medarbejderen står for kontakten til OFs sponsorer igennem året samt
arrangere akademiske lectures samt afholdelse heraf.

stk 3:

Sponsor-medarbejderen er fast medlem af forretningsudvalget.

§11 TP-repræsentant
Stk 1:

TP-repræsentanten ansættes af forretningsudvalget.

Stk 2:

TP-repræsentanten står for kontakten til de tandplejerstuderende i OF og
Tandplejerudvalget, samt alle deres aktiviteter

Stk3:

TP-repræsentanten er fast medlem af forretningsudvalget
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§12 Interne udvalg
stk 1:
stk 2:
stk 3:
stk 4:
stk 5:

Alle udvalg med et bestemt formål kan søge om optagelse i foreningen.
Optagelsen sker på generalforsamlingen efter ansøgning til forretningsudvalget.
For at blive optaget som fast udvalg under Odontologisk Forening skal det kun
være muligt for foreningens medlemmer at blive medlem af dette udvalg.
Alle interne udvalg har én repræsentant samt én suppleant i forretningsudvalget.
Har et udvalg faste udgifter, der ønskes dækket af foreningens midler, er det en
betingelse, at udvalget søger medlemskab under foreningen.
Følgende udvalg under Odontologisk Forening er repræsenteret i
Forretningsudvalget:


UFO



Dens Sapiens (udgiver skoleblad)



IU (Internationalt Udvalg; forbindelsesled til IADS og EDSA)



FJAMS (råder over musiklokalet)



FC Odont (spiller fodbold)



OL (Odontologisk Løbeklub)

stk 6:

Hvert udvalg fremlægger løbende regnskab på FU møderne og årsregnskab på
generalforsamlingen (jf. §3 stk 2).

stk 7:

Hvert udvalg skal inden generalforsamlingen have valgt mindst to og højst fire
personer som udvalgsrepræsentanter. De valgte vil være udvalgets officielt
ansvarlige.
Af de i stk 7 valgte, skal der på generalforsamlingen vælges én repræsentant
samt én suppleant til Forretningsudvalget.

stk 8:

§13 Eksterne Udvalg
stk 1:
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De studerende har ifølge Universitetsloven medlemmer i:


Fakultetsrådet



Studienævnet



Institutråd



Lokalråd
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Akademiskråd

stk 2:

På generalforsamlingen laves en opstillingsliste med samtlige personer, der
stiller op til Fakultetsrådet, Studienævnet og Institutråd.

stk 3:

På generalforsamlingen vælges én repræsentant samt én suppleant til
Forretningsudvalget fra såvel Fakultetsrådet, Studienævnet som
Institutbestyrelsen.

§14 Regnskabsår
stk 1:

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 31. september

§15 Ændring af vedtægter
stk 1:
stk 2:

Ændringer i og tillæg til disse vedtægter kan kun vedtages på en
generalforsamling og skal vedtages ved mindst to tredjedele flertal.
Ændringer og tillæg skal være tilgængelige for Forretningsudvalget mindst
fjorten dage før generalforsamlingen til gennemlæsning. De studerende skal
desuden have mulighed for at gennemlæse dem mindst syv hverdage inden
generalforsamlingen.

§16 Foreningens opløsning
stk 1:
stk 2:
stk 3:

Foreningens opløsning skal vedtages af to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst fjorten dages og højst én måneds mellemrum.
Der skal her være mindst to tredjedele flertal for opløsningen af foreningen til
begge generalforsamlinger.
En eventuel formue skal overgå til TUG

§17 Vedtagelse
Vedtaget på studentermøde på Københavns Tandlægeskole den 14.04.1944 med ændringer
vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den:
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22.10.1947



02.02.1949



05.02.1951



01.02.1952



28.09.1953



27.09.1956



19.09.1958



03.11.1961



23.10.1963



22.10.1965



26.10.1965



26.10.1966



25.10.1968



29.10.1969



04.11.1970

Samt på årlige studentermøder den:


29.10.1971



26.10.1972

Samt på årligt studentermøde og konstituerende repræsentantskabsmøde den:


05.11.1975



05.10.1981



13.10.1982



18.03.1996

Og på generalforsamling (Københavns Tandlægeskole under Københavns Universitet) den:
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27.10.1998



11.10.2000



22.10.2014
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