VEDTÆGTER FOR SATYRFÆLLESSKABBET
4. MARTS 2020 (UDKAST NR. 2, AF: AGNETE SPARRE HANGEL, TORBEN OLAI
MILHØJ, OG ISOLDE RIIS )

Navn, Hjemsted, og formål
§1
Foreningens navn er ”SaTyR Fællesskabet”, herefter benævnt SaTyR.
§2
Foreningen har hjemsted på Københavns Universitet (Nørre Campus, Universitetsparken 1, 2100 København Ø. )
§3
Foreningens formål er at støtte- og skabe større fællesskab mellem revyerne ved det
Natur- og Biovidenskabelig Fakultet ved Københavns Universitet. Dette gøres bla.
ved køb og vedligeholdelse af udstyr til fælles brug.

Medlemsbestemmelser
§4
Alle foreningener, hvis formål er at afholde revyer på Det Natur- og Biovidenskabelig Fakultet ved Københavns Universitet, kan optages som medlem. Den siddende
bestyrelse skal behandle enhver anmodning om optag.
Stk. 1 . Medlemsorganisationerne er forpligtiget til en gang årligt at fremsende en
beretning om organisationens virksomhed i det forløbende år, samt organisationens
regnskab og vedtægter.
§5
Ønsker en medlemsorganisation at udtræde af SaTyR, skal udtrædelsen ske ved
skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
Stk. 1 . Udtrådte og ekskluderede organisationer har ikke krav på nogen andel af
SaTyR’s egendom eller formue.
Stk. 2 . Ved udmeldelse af foreningen fratræder det af medlemsorganisationens
stillede bestyrelsesmedlem af bestyrelsen øjeblikkeligt.
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§ 6. Kontingent
Alle medlemsorganisationer skal betale kontingent. Kontingentet forfalder d. 1.
marts hvert år. Nye medlemsorganisationer betaler kontingent ved indmeldelse,
dog skal et medlem, der indmeldes i årets første to måneder ikke betale kontingent
både ved indmeldelse og igen 1. marts.
Kontingentets størrelse fastsættes til Delegeretforsamlingen.
Stk. 1 . Kontingentfritagelse. Den siddende bestyrelse kan fritage eller sænke
det enkelte medlems kontingent, ved 2/3 flertal.

Bestyrelse
§7
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og står for at varetage foreningens formål.
Stk. 1 . Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af et medlem fra hver medlemsorganisation, som direkte udpeges af den enkelte medlemsorganisation, samt
formand, kasserer, og teknisk ansvarlig, som vælges på Delegeretforsamlingen.
Stk. 1,1 . Formand, kasserer og teknisk ansvarlig, må ikke besættes udelukkende
af medlemmer fra samme revy. Delegeretforsamlingen kan dog vælge at se bort fra
denne regel hvis en person er medlem af mere end én revy.
Stk. 2 . Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved
første bestyrelsesmøde. Følgende poster skal besættes.
Næstformand : Ansvarlig for dagsorden og referat.
Stk. 3 . Man er valgt til bestyrelsen 1 år af gangen
Stk. 4 . Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøde minimum en gang hver blok. Referat af dette møde skal udsendes til foreningens resterende medlemmer pr. email
til boss@satyrrevy.dk og på SaTyR.dk.
§8
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Delegeretforsamling
§9
Delegeretforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 1 . Den ordinære delegeretforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned.
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Stk. 2 . Bestyrelsen skal indkalde til delegeretforsamling senest 14 dage før afholdelsen. Dette skal ske via mailinglisten boss@satyrrevy.dk, og på Satyr.dk.
Stk. 3 . Forslag der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være formand
eller næstformand i hænde senest 7 dage før delegeretforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter herefter en endelig dagsorden, som offentliggøres senest to
dage før delegeretforsamlingen, via de samme kanaler som indkaldelsen.
Stk. 4 . Alle medlemsorganisationernes medlemmer har adgang til delegeretforsamlingen.
Alle fremmødte til delegeretforsamlingen har taleret.
§ 10. Afstemning
Valg sker ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.
Stk. 1 . Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, samt at minimum 1/2 af medlemsorganisationenerne er fremmødt. Såfremt under 1/2 af medlemsorganisationerne
er tilstede, men forslaget får 2/3 af de fremmødte stemmer, skal der indkaldes til
ekstraordinær delegeretforsamling. På denne delegeretforsamling kan vedtæktsændringen vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte medlemsorganisationer.
Stk. 1,1 . Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter de er vedtaget.
Stk. 2 . Hver medlemsorganisation kan sende 3 delegerede, som hver bærer en
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3 . Der vælges mindst 2 stemmetællere, man kan ikke være stemmetæller for
et valg man selv stiller op til.
Stk. 4 . Personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Øvrige valg foregår ved håndsoprækning, med mindre minimum én delegeret ønsker hemmelig afstemning, hvor
valget så vil foregå ved skriftlig afstemning.
§ 11. Ordinær Delegeretforsamling
Stk. 1 . Dagsorden. På den ordinære delegeretforsamling skal dagsordenen mindst
indeholde følgende punkter:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Valg af referent
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Regnskab for det forgange år til godkendelse
Budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af kasserer
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(9) Indkomne forslag
(10) Eventuelt
Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.
§ 12. Ekstraordinær delegeretforsamlingen
Stk. 1 . Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær delegeretforsamling. Ved annoncering af ekstraordinær delegeretforsamling fremsættes
dagsorden samt eventuelle forslag til behandling på delegeretforsamlingen.
Stk. 2 . 2 medlemsorganisationer kan til enhver tid kræve afholdelse af ekstraordinær delegeretforsamling. Dette anmodes ved at kontakte bestyrelsen. Ved krav
om afholdelse af ekstraordinær delegeretforsamling vedlægges den ønskede dagsorden samt eventuelle forslag til behandling på delegeretforsamlingen. Bestyrelsen
skal indkalde den ekstraordinære delegeretforsamling til afholdelse indenfor 30 dage. Hvis bestyrelsen ikke indkalder rettidigt kan de 2 medlemsorganisationer selv
indkalde til den ekstraordinære delegeretforsamling.
Stk. 3 . Den ekstraordinære delegeretforsamlings dagsorden skal mindst indeholde
følgende punkter:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Valg af referent
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Indkomne forslag
Eventuelt

Økonomiske forhold
§ 13. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab skal fremlægges til godkendelse til den ordinære delegeretforsamling.
Stk. 1 . Foreningen må ikke stifte gæld.
Stk. 2 . Et evt. årligt overskud/restoverskud og midler må udelukkende anvendes
til foreningens formål.

Særlige forhold
§ 14. Ekskludering af medlemsorganisation
Ekskluderede organisationer kan kun genindmeldes efter godkendelse på en Delegeretforsamling.
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§ 15. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske af 2 på hinanden følgende delegeretforsamlinger,
hvor det fremgår af indkaldelserne, at der vil være valg om opløsning af foreningen.
Den ene af disse skal være den ordinære Delegeretforsamling. Delegeretforsamlingerne skal afholdes med minimum to ugers mellemrum.
Opløsningen vedtages ved 2/3 flertal, ved begge delegeretforsamlinger.
Stk. 1 . På foreningens sidste delegeretforsamling vedtages handlingsplanen for fordelingen af foreningens midler. Denne plan fremlægges af bestyrelsen. Foreningens
midler skal fordeles til medlemsorganisationerne.
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