Vedtægter for Studenterrådet ved
Professionshøjskolen Absalon
Lov om professionshøjskoler fastsætter rammerne for Studenterrådet ”§ 19. Ved hver
professionshøjskole har de studerende ret til på baggrund af valg at danne et råd. Rådet
udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har
nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende” (Lovbekendtgørelse nr. 215
af 27/12/2013).
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§ 1 - Navn og Formål
Stk. 1
Organisationens navn er Studenterrådet Absalon. I daglig tale samt i organisationens
dokumenter kan ”Absalon” udelades, og forkortelsen ”SRA” kan bruges i stedet. På engelsk
anvendes navnet ”Student’s Council Absalon”.
Stk. 2
Studenterrådet repræsenterer de studerende ved Professionshøjskolen Absalon.
Stk. 3
Formålet med Studenterrådet er at varetage de studerendes interesser - faglige som sociale.
Rådet skal ved sit virke øve indflydelse på beslutningsprocesserne i Absalons ledende og
rådgivende organer. Derudover arbejder rådet sammen med Absalon om at understøtte og
styrke det gode liv på campus.
Stk. 4
Studenterrådet er uafhængigt af religiøse og partipolitiske interesser.
Stk. 5
Studenterrådet fungerer uafhængigt af fagforeninger.

§ 2 - Sammensætning af Studenterrådet Absalon
Stk. 1
Studenterrådet har følgende faste officielle tillidshverv: Lokalformand og lokal næstformand
for hver campus, en fællesformand, en fælles næstformand samt to
bestyrelsesrepræsentanter.
Stk. 2
Alle studerende ved Absalon er automatiske medlemmer af Studenterrådet og har både tale og
stemmeret til årsmødet. Derudover har alle studerende, efter accept fra deres
lokalformand, mulighed for at involvere sig i projekter og arrangementer, og foreslå opstarten
af sådanne (se § 3 stk. 4).
Stk. 3
Der vælges af og blandt de studerende på hver campus en lokalformand og en lokal
næstformand for en periode af et år. Ansvaret for de lokale driftsopgaver ligger, sammen med
den operationelle beslutningskompetence (dvs. beslutninger som ikke rækker udover lokale
forhold og ikke udover indeværende budgetperiode), hos det lokale formandskab. Den lokale
studenterformand er den primære kontaktperson for de studerende på campus til
Studenterrådet, og varetager som udgangspunkt den løbende kontakt og koordinering ift.
campusledelsen mm.
Valgproceduren fastlægges af de studerende på det enkelte campus. Såfremt et medlem af
formandskabet udtræder i valgperioden, udpeger den tilbageværende repræsentant en
konstitueret lokal næstformand blandt de lokale studerende. Såfremt begge medlemmer
udtræder i valgperioden, kan Fælles Formandsforum (se § 2 stk.4) udpege to nye
repræsentanter som konstitueret formandskab blandt de lokale studerende.
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Stk. 4
På årsmødet kan studerende ved Absalon opstille til posterne som Fællesformand og Fælles
Næstformand (på valg hvert år) og bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år). Fælles
Formanden og Fælles Næstformanden er officielle talspersoner udadtil på vegne af
Studenterrådet og er mødeledere i Fælles Formandsforum. Fælles Formanden og Fælles
Næstformand, har stemmeret i Fælles Formandsforum på lige fod med de lokale
studenterformænd.
Fælles Formanden har derudover muligheden for at afgøre stemmelighed i anden stemme
omgang ved såvel Årsmødet som i Fælles Formandsforum. Valgene om fælles
formandsposten, fælles næstformandsposten og bestyrelsesposterne kan afgøres ved
simpelt flertalsafstemning på årsmødet. Opnår ingen kandidater over 50% af stemmerne fra
de fremmødte, overgås til en elektronisk afstemning inden for 3 uger efter kandidaternes
opstilling ved årsmødet (Se §7 stk. 1 & 2 for uddybning). Absalon har ansvaret for afviklingen
og gennemførelsen af den elektroniske afstemning. Hvis der kun er én kandidat til en post
afholdes der ikke elektronisk afstemning, idet resultatet af valget på årsmødet så anses for at
være endeligt.

§ 3 - Organisering
Stk. 1
De lokale studenterformandskaber for Absalons uddannelsessteder mødes med
Fællesformanden og fælles næstformanden med jævne mellemrum i Fælles Formandsforum,
som har den taktiske beslutningskompetence i Studenterrådet (dvs. beslutninger som ikke
berører områder bestemt af vedtægten, og ikke rækker udover indeværende budgetår). Ved
stemmelighed første gang genoptages diskussionen med mindre forslaget trækkes. Ved
stemmelighed anden gang afgør Fælles Formandens stemme valget. Såfremt Fælles
Formanden stemmer blankt eller ikke stemmer bortfalder forslaget.
Stk. 2
På vegne af det fælles formandskab er det interne og eksterne arbejde I Absalon inddelt i to
overordnede fokusområder. En ekstern del, som har fokus på at arbejde I en national
sammenslutning for alle professionshøjskoler i landet og en intern del, som er kontakt til lokale
Studenterråd, Studerende, Rektor, Direktion og medarbejdere I Absalon. Det Fælles
Formandskab fordeler selv opgaverne imellem sig. Den Fælles Formand, skal dog altid være
repræsenteret i Studenterforum UC.
Stk. 3
Hvert år afholder Studenterrådet et årsmøde. Årsmødet svarer til en generalforsamling, og har
den strategiske beslutningskompetence i Rådet (kan træffe beslutning om ændringer i
vedtægten, og beslutninger som rækker ind i den kommende budgetperiode). Årsmødet er
således den øverste myndighed i Studenterrådet. Studenterrådet kan beslutte at holde faste
møder på andre tidspunkter af året (f.eks. et årligt sommermøde), hvor der kan tages
beslutninger om forhold, som ikke kræver behandling på Årsmødet.
Stk. 4
De lokale studenterformænd er indgangspunkterne for lokale studerende til Studenterrådets
ressourcer. Det er således den enkelte lokale formand som kan give tilsagn om økonomisk
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støtte fra puljen med SRA-midler. Derudover er det Lokalformanden som kan trække på
Absalons ressourcer inden for koordinering, administration, IT, kommunikation, indkøb,
projektledelse osv.
Stk. 5
Det er muligt for studerende at involvere sig i helt konkrete projekter, uden at være involveret
i Studenterrådet derudover. Ønsker om dette stilles til det lokale formandskab på det
enkelte campus.

§ 4 - Årsmødet / Generalforsamling
Stk. 1
Årsmødet er Studenterrådets øverste myndighed. Årsmødet er beslutningsdygtig uanset
fremmøde.
Stk. 2
Årsmødet afholdes en gang om året. Som udgangspunkt afholdes årsmødet i 2. kvartal.
Stk. 3
Tidspunktet for årsmødet sammen med information om muligheden for at indmelde forslag til
dagsordenspunkter meldes bredt ud til de studerende senest 1 måned inden mødet.
Stk. 4
Det centrale SR er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af dagsorden til årsmødet.
Dagsordenpunkter
1. Velkomst ved nuværende Formand og præsentation af siddende lokale formandskaber samt
vores bestyrelsesmedlemmer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af ordstyrer, referent og to stemmetællere
4. Året der gik ved Formand
5. Præsentation af SRs kontaktpersoner i direktionen og administrationen
6. Nøgletal og budget
7. Vedtægtsændringer og indkomne forslag
8. Valg af SR Fællesformand og Fællesnæstformand
9. Valg af repræsentanter til Absalons bestyrelse
10. Eventuelt
Stk. 5
Hvis en studerende har forslag til punkter til Årsmødet, gives de til lokalformanden for den
studerendes campus senest tre uger inden årsmødet. Formanden har herefter ansvaret for, at
punktet viderebringes til Fælles Formandsforum, som tager stilling til, om punktet skal på
dagsordenen.
Stk. 6
Dagsordenen lægges ud på de af Studenterrådet anvendte platforme inden årsmødets
begyndelse og sikrer, at alle studerende gøres opmærksom på årsmødet.
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Stk. 7
Alle studerende på Absalon har én stemme ved eventuelle afstemninger hvis de møder frem
enten personligt eller virtuelt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne
stemmer. Ved stemmelighed første gang genoptages diskussionen med mindre forslaget
trækkes. Ved stemmelighed anden gang afgør Fælles Formandens stemme valget. Såfremt
Fælles Formanden stemmer blankt eller ikke stemmer bortfalder forslaget.
Stk. 8
Absalon er forpligtet til at stille med en mødesekretær hvis Studenterrådet fremsætter ønske
om denne senest 1 uge inden mødet. I så fald overtager mødesekretæren også rollen som
stemmetæller. Det er mødesekretærens ansvar, at debatter, beslutninger og
opfølgningspunkter fra årsmødet bringes videre til Fælles Formandsforum efter Årsmødet,
samt at referat/resumé gøres tilgængeligt for alle studerende efter godkendelse af Fælles
Formandsforum.

§ 5 - Reglement
Stk. 1
Der er udarbejdet et reglement mellem det fælles og de lokale formandsskaber. Reglementet
har ikke permanent beslutningskompetence, men kan danne rammerne om de aktuelle
visioner og aftaler imellem det fælles og de lokale formandskab er. Reglementet kan
revideres, når det fælles og de lokale formandskab er samlet. Ændringer i reglementet kan
godkendes ved simpelt flertal.

§ 6 - Ekstraordinært Årsmøde
Stk. 1
Hvis et flertal af Fælles Formandsforums medlemmer ønsker det, eller hvis 20 % af de
studerende ved Absalon skriftligt fremsætter ønske herom, afholdes et ekstraordinært
Årsmøde. I begge tilfælde skal det ekstraordinære Årsmøde afholdes senest 6 uger efter
begæringens modtagelse.
Stk. 2
Ekstraordinært Årsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel til de studerende på Absalon.
Dagsorden samt eventuelle forslag, der ønskes behandlet på det ekstraordinære Årsmøde
lægges på, de af Studenterrådet anvendte, digitale platforme inden Årsmødet. Det sikres, at
alle studerende gøres opmærksom på Årsmødet.
Stk. 3
For så vidt angår mødets ledelse, afstemninger mv. gælder samme bestemmelser som for
Årsmødet.

§ 7 - Poster i Studenterrådet Absalon, Absalons bestyrelse og
uddannelsesudvalg
Stk. 1
Som udgangspunkt er det Studenterrådet i form af Fælles Formandsforum som løbende, og
efter behov, udpeger studerende til de forskellige tillidsposter som Studenterrådet er
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udpegningsberettigede til. Det gælder dog ikke de ordinære studenterrepræsentanter i Absalons bestyrelse, som opstiller på Årsmødet og vælges ved simpelt flertal. jf. § 2 stk. 4. Hvis ikke
de to kandidater med flest stemmer tilsammen opnår over 70% af de afgivne stemmer på Årsmødet, skal der efterfølgende afholdes et elektronisk valg. Hvis én kandidat isoleret opnår over
50% af stemmerne på Årsmødet, er vedkommende direkte valgt til posten i bestyrelsen, og indgår derfor ikke i evt. efterfølgende elektronisk valg.
De ordinære studenterrepræsentanter i bestyrelsen, må som udgangspunkt ikke være
repræsenteret i Det Fælles Formandskab. Fællesformanden kan dog varetage en
bestyrelsespost i tilfælde af, at der ikke er andre kandidater. Hvis der ikke er andre kandidater
til den sidste bestyrelsespost end en anden repræsentant fra Det Fælles Formandskab, kan
Årsmødet dispensere herfra. Dog kan repræsentanten kun være valgt i maksimalt 3 uger på
en dispensation, og der skal herefter afholdes et ekstraordinært årsmøde.
For at øge sandsynligheden for, at de to poster i det fælles formandskab kan sidde perioden
ud, skal de opstillede kandidater have mindst ét studieår tilbage på tidspunktet for valget. Årsmødet kan beslutte at dispensere fra denne bestemmelse.
Beslutning om dispensering tages blandt fremmødte lokale formandsskaber og det siddende
fælles formandskab. Kandidaten, der søger dispensering, er ikke til stede i lokalet, når dette
godkendes eller afvises. Tilsvarende gælder kandidatur for posten som
studenterrepræsentant i bestyrelsen.
Stk. 2
Fællesformanden og Fællesnæstformanden for Studenterrådet opstiller på Årsmødet og
valghandlingen foregår tilsvarende Årsmødet jf. § 2 stk. 4. Fællesformanden og
Fællesnæstformanden har hovedansvaret for at holde de studerende i Absalon orienteret om
bestyrelsens drøftelser og beslutninger.
Ved valg af formand og næstformand kræves, at én kandidat opnår over 50% af de afgivne
stemmer, for at kandidaten er valgt på Årsmødet. Såfremt ingen af kandidaterne opnår én
over halvdelen af stemmerne i første valgrunde, foretages en anden valgrunde mellem de to
kandidater der har opnået flest stemmer. Denne valgrunde har en varighed af 3 uger, og
sendes ud til alle studerende på Absalon Øvrige personvalg afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 3
Så vidt muligt er det Studenterrådet som udpeger studenterrepræsentanter til Absalons
uddannelsesudvalg. Absalons ledelse kan overtage arbejdet med at sikre
studenterrepræsentation i uddannelsesudvalgene såfremt A) Studenterrådet ønsker det eller
B) hvis Studenterrådet viser sig ikke at være i stand til at løfte opgaven, f.eks. på grund af
manglende ressourcer.

§ 8 - Økonomi
Stk. 1
Studenterrådets regnskab føres og kontrolleres af Absalons Økonomiafdeling.
Stk. 2
Regnskabsåret følger kalenderåret.
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Stk. 3
De lokale formandskaber har ansvaret for, at udmøntningen af de lokale puljemidler, som
Studenterrådet hvert år får tilsagn om fra Absalon, sker på en retmæssig og fair måde,
herunder særligt A) under hensyntagen til understøttelse og udvikling af det gode liv på
campus for alle lokale studerende samt B) i overensstemmelse med gældende lovgivning og
Absalons retningslinjer.
Stk. 4
De lokationsansvarlige Absalon-chefer på de enkelte campusser er til disposition for de lokale
formandskaber ift. hjælp med administrative processer afledt af stk. 2 ovenfor.
Stk. 5
I forbindelse med varetagelse af et officielt tillidshverv jf. § 2 stk. 1 og efter aftale med
ledelsen, kan transportomkostninger godtgøres efter statens regler. Ved kørsel i egen bil
dækkes kørsel efter Absalons regler og til lav takst.
Stk. 6
Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan de lokale formandskaber frit beslutte, at supplere de
lokale puljemidler med deltagerbetaling ved afholdelse af udgifter relateret til lokale initiativer
for det gode liv på campus.
Stk. 7
Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan Fælles Formandsforum frit beslutte, at supplere
puljemidler med deltagerbetaling ved afholdelse af udgifter relateret til tværgående initiativer
for det gode liv på campus.

§ 9 - Mistillidsvotum
Stk. 1
Mistillidsvotum til en repræsentant valgt til et tillidshverv jf. § 2 stk. 1 kan stilles som punkt på
dagsordenen for Årsmødet eller ekstraordinært Årsmøde.
Stk. 2
Mistillidsvotum besluttes med almindeligt stemmeflertal.
Stk. 3
Ved et vedtaget mistillidsvotum skal pågældende person fratræde den pågældende post
med øjeblikkelig varsel. Herefter foretages valg til posten for resten af valgperioden.

§ 10 - Ikrafttrædelse
Disse vedtægter gælder fra den 30.09.2020 og erstatter tidligere vedtægter.
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