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Vedtægter for 

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) 

Aalborg 

§1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 

Foreningens navn er ”Studerendes Almen Medicinske Selskab” (SAMS) Aalborg. 

Stk. 2 

Forenings mailadresse:  

Samsaalborg@gmail.com 

Stk. 3 

Foreningen er tilknyttet ”Dansk Selskab for Almen Medicin” (DSAM) 

§ 2 Formål 

Stk. 1  

Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende 
på Aalborg Universitet. 

Stk. 2 

Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende og de praktiserende læger. 

Stk. 3  

Foreningen ønsker at lave informativ, nyskabende, udfordrende, debatskabende arbejde for 
foreningens medlemmer. 

§ 3 Arbejdsområdet 

Stk. 1 

Foreningens primære arbejdsområder er at afholde arrangementer for alle medicinstuderende på 
Aalborg Universitet. Arrangementerne annonceres til vores medlemmer via vores hjemmeside og 
Facebookside. 

Stk. 2 
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Bindeleddet mellem medicinstuderende og de praktiserende læger opnås bl.a. gennem annoncering i 
DSAMs blad Practicus, ved at SAMS medlemmer er synlige medhjælpere på lægedage, ved at 
SAMS medlemmer er synlige ved Karrieredag, ved at SAMS medlemmer deltager i DSAMs 
arrangementer. Samt at formidle en kontakt til almen praktiserende læger med henblik på frivillige 
ophold for medicinstuderende og opslag af studierelevante fritidsjobs. 

Stk. 3 

Det arbejde, der kan laves for foreningens medlemmer kan være at arrangere rundbordssnak, og 
skabe mulighed for at deltage i relevante kurser og konferencer, der arrangeres for praktiserende 
læger. 

Stk. 4 

Hver gang, der skal planlægges et arrangement, hvor der indgår sponsorat, skal der forud for 
arrangementet være enighed i bestyrelsen med et flertal om brugen af sponsoratet. 

Stk. 5 

Bestyrelsen kan anvende de arbejdsmetoder, den finder nødvendig for at opfylde formålet. 

 

§ 4 Medlemskab 

Stk. 1 

Som udgangspunkt optages medlemmer, som studerer medicin på Aalborg Universitet og som 
tilslutter sig foreningens formål og ønsker at arbejde for dette. 

Stk. 2 

Medlemskab af SAMS Aalborg opnås ved anmodning af medlemskab som medicinstuderende i 
DSAM. 

Stk. 3 

Som medlem har man ret til: 

1. at deltage i SAMS Aalborgs aktiviteter, kurser, møder etc. 
2. at deltage i SAMS Aalborgs generalforsamlinger 
3. at blive tilføjet på foreningens mailingliste 

Stk. 4 

For at have stemmeret i besluttende forsamlinger skal man være medlem af SAMS. 

For at være valgbar i besluttende forsamlinger skal man være godkendt af en enstemmig bestyrelse. 
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Stk. 5 

På vegne af foreningen må formanden, næstformanden og sekretæren tale eller den som af 
bestyrelsen har fået tilladelse hertil. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer uden tilladelse hertil 
taler ikke på foreningens vegne, men på vegne af dem selv. 

Stk. 6 

Udmeldelse af SAMS Aalborg sker ved udmeldelse af DSAM. 

 

§ 5 Kontingent 

Stk.1 

DSAM yder økonomisk tilskud til SAMS Aalborgs arrangementer, og derfor kan SAMS Aalborg 
ikke kræve særskilt kontingent. Man melder sig derfor ind i SAMS Aalborg gennem indmeldelse i 
DSAM, og betaling af deres ”kontingent for medicinstuderende” samt administrationsgebyr. 

Det er tilladt at have en prøveperiode i SAMS Aalborg inden indmeldelse i DSAM. Da man under 
prøveperioden ikke er medlem af DSAM, kan man ikke deltage i de DSAM-aktiviteter, der kræver 
medlemskab. 

§ 6 Eksklusion 

Stk. 1 

Intet medlem kan ekskluderes uden at bestyrelsen (evt. ekstraordinær indkaldt) har besluttet det med 
simpelt flertal. 

 

§ 7 Generalforsamlingen 

Stk. 1 

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i forårssemestret. 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til samtlige medlemmer via mailinglisten 
og annonceres på vores hjemmeside og Facebook-side. Medlemmerne modtager dagsordenen med 
indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal sendes til mailinglisten senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 

 

Stk. 3 
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Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab for det forrige år fremlægges. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Budgettet for det kommende år fremlægges. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Eventuelt. 

Stk. 4 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af minimum 3 personer: formand, 
næstformand, kasserer, sekretær og it- og pr-ansvarlig. De forskellige funktioner kan fordeles på de 
3 medlemmer, dog kan samme person ikke være både formand og kasserer. Bestyrelsens 
sammensætning vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling kan ledsages af 
udførlig dagsorden. 

Stk. 2 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 
og indkaldes med samme varsel og procedure som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 9 Bestyrelsen 

Stk. 1 

Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret og alle beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 2  

Bestyrelsesmøder afholdes hver 3. måned og ellers efter behov og indkaldes via mail med mindst 7 
dages varsel. 

Stk. 3 

Referat af mødet sendes på mailinglisten snarest efter mødet. 



5/7	
	

Stk. 4 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart 
efter den ordinære generalforsamling. 

 

§ 10 Økonomi 

Stk. 1 

Bestyrelsen råder over foreningens indestående til brug for aktiviteter i overensstemmelse med 
foreningens formål. 

Stk. 2 

Foreningens midler opbevares på den dertil tegnede bankkonto, hvortil formand og kasserer har 
fuldmagt. 

Stk. 3 

Regnskabsperioden går fra 1.1. til 31.12. Det reviderede regnskab præsenteres til efterfølgende GF 

Stk. 4 

Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøderne af kassereren og godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 5 

Kasserer og formand tilsammen er juridisk ansvarlige for den tegnede bankkonto og de dertil 
hørende økonomiske midler. 

 

§ 11 Afstemningsregler 

Stk. 1  

Der kan stemmes ved skriftligt mandat i form af fuldmagt. 

Stk. 2 

Sager og personvalg kan dog efter beslutning på en generalforsamling sendes til urafstemning. 

Stk. 3 

Almindeligt flertal er afgørende i alle spørgsmål undtaget vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer 
skal vedtages ved flertal på generalforsamling, og ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske anonymt og skriftligt. 
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§ 12 Ændringer i vedtægter 

Stk. 1  

Ændringer i foreningens love skal vedtages på generalforsamling og træder i kraft ved beslutningen 
på generalforsamlingen med mindre andet fremgår af beslutningen.  

Stk. 2 

Beslutningen vedtages ved almindeligt flertal og ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 

Stk. 3 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden 
generalforsamlingen. 

 

§ 13 Ophør af foreningen 

Stk. 1 

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal på to på hinanden følgende 
bestyrelsesmøder. 

Stk. 2 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue de andre SAMS-foreninger i Odense, 
København eller Århus. Hvis der ikke eksisterer andre SAMS-foreninger tilfalder foreningens 
formue en velgørende humanitær nødhjælpsorganisation eller anden organisation som vælges på det 
opløsende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Således vedtaget på foreningens, SAMS Aalborg, Stiftende Generalforsamling, 

Onsdag den 23. april 2014 i Aalborg.  
Revideret d. 26 april 2017 til Generalforsamling.  

 

Som stiftere af foreningen Studerendes Almen Medicinske Selskab, Aalborg (SAMS Aalborg): 
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_________________________    _________________________  _________________________ 
Anne Hassing                      Maria Helle Jacobsen              Jens  
Formand    Næstformand               Kassér  

 


