
De Studerendes Råd (DSR) - vedtægter 
 
§1 NAVN OG FORMÅL 
Stk. 1. De Studerendes Råd (DSR) er den studenterpolitiske organisation og fagråd på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. DSR er 
derfor fagråd for alle studerende indskrevet på DPU. 
Stk. 2. DSR har til formål at skabe mulighed for sociale og faglige aktiviteter for studerende 
på DPU og varetage de studerendes studenterpolitiske interesser samt aktivt at gøre et forsøg 
på at få studerende til at deltage mere på universitet. 
Stk. 3. DSR bærer ansvaret for at vedligeholde kontakt og samarbejde med Artsrådet. 
 
§2 FORRETNINGSUDVALG 
Stk. 1. Forretningsudvalget består af en formand, næstformand, kasserer samt højst fem 
menige medlemmer. Det tilstræbes at fire medlemmer sidder på Campus Aarhus og fire 
medlemmer sidder på Campus Emdrup. Det tilstræbes ligeledes at forpersonsposten og 
næstforpersonsposten fordeles mellem Campus Aarhus og Campus Emdrup.  
Stk. 2. Det tilstræbes, at minimum et af medlemmerne er aktive i studienævn og 
uddannelsesnævn.  
Stk. 3. Forretningsudvalgsmøderne er som udgangspunkt lukkede, medmindre det er 
fordelagtigt at åbne dem.  
Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af forretningsudvalget er til 
stede, og begge campi er repræsenteret.  
Stk. 5. Der afholdes minimum to åbne DSR-møder pr. semester. Forretningsudvalget er 
ansvarlige for at skrive dagsordenen for disse møder. 
Stk. 6. Forretningsudvalget skal sikre den daglige drift. Forpersonen skriver dagsordner i 
samarbejde med næstforpersonen. Kassereren har ansvaret for økonomiske anliggender 
herunder; årsregnskab, kontakt til banken og bevillinger til projekter. Det vælges et menigt 
medlem med særlige opgaver, som skal stå for PR.  
Stk. 7. Forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen 
 
§3 GENERALFORSAMLING  
Stk. 1. Generalforsamlingen er DSR’s højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes 
årligt i februar og indkaldes med to ugers varsel.  
Stk. 2. Alle indskrevne studerende ved DPU har ved personligt fremmøde stemmeret på 
generalforsamlingen. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved simpelt flertal blandt de 
afgivne stemmer. 
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen og forslag til ændringer offentliggøres 
minimum 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag eller 
ændringsforslag fra menige medlemmer og studerende på DPU skal være forretningsudvalget 
i hænde minimum fem dage før generalforsamlingen. 
Stk. 4. Opstilling til valg foregår på selve generalforsamlingen. Alle indskrevne studerende 
på DPU er valgbare. Opstilling in absentia er tilladt med kandidatens underskrift. 



Stk. 5. Valg på generalforsamlingen kan foregå ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning 
skal afholdes, hvis blot én af de tilstedeværende ønsker dette.  
Stk. 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

Stk 6.1.  
Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 
Valg af dirigent og referent 
Valg af stemmetællere 
Årsberetning 
Økonomisk beretning 
Indkomne forslag og ændringsforslag 
Valg til forretningsudvalg 
Valg af intern revisor 
Evt. 

 
§4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Stk. 1. Indkaldes under samme forudsætninger som for ordinære generalforsamlinger. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved 2/3 flertal i forretningsudvalget, eller 
hvis minimum ni studerende ved DPU ønsker det. 
 
§5 ØKONOMI  
Stk. 1. Forpersonskabet og kassereren har tegningsret på vegne af DSR 
Stk. 2. Ved optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner skal dog hele DSR tage 
beslutning. 
Stk. 3. DSR’s regnskabsår løber mellem to ordinære generalforsamlinger.  
Stk. 4. DSR har to interne revisorer, som har til opgave at gennemgå regnskabet forud for en 
ordinær generalforsamling. 
 
§6 OPLØSNING  
Stk. 1. DSR kan kun lukkes ved et flertal ved to, på hinanden følgende ekstraordinære 
generalforsamlinger, der er indkaldt alene med formålet at opløse foreningen. I tilfælde af 
opløsning beslutter forretningsudvalget at videregive pengene til studenterfremmende formål. 
 
§7 IKRAFTTRÆDELSE  
Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft efter den ekstraordinære generalforsamling d. 11. maj 
2017.  


