Vedtægter for GUF
Vedtægter for Gruppen af Unge Forskere på Amager og Hvidovre Hospitaler (GUF).
Vedtaget på generalforsamling den 10. december 2013.
§ 1. Navn
Foreningens navn er Gruppen af Unge Forskere på Amager og Hvidovre Hospitaler
(GUF).

§ 2. Formål
Formålet med GUF er
•
•
•
•
•

at skabe et netværk for unge forskere og dermed hjælpe med til at gøre det sjovt,
inspirerende og udviklende at forske
at synliggøre forskningen på Amager og Hvidovre Hospitaler
at inspirere til samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fag
at få indflydelse på forskningens vilkår på Amager og Hvidovre Hospitaler
at fremme kompetenceudvikling hos yngre forskere ved at arrangere tværfaglige
uddannelsesaktiviteter

§ 3. Medlemmer
Alle aktive yngre forskere og yngre forskningsinteresserede på Amager og Hvidovre
Hospitaler kan optages som medlemmer af GUF.
Indmeldelse sker ved at skrive til foreningen med oplysning om navn, afdeling, stilling,
uddannelse og e-mail.
Medlemskabet kan ikke indgås og ophører, hvis den yngre forsker er leder af sin egen
forskergruppe eller fire år efter opnåelse af ph.d. eller doktor grad.

§ 4. Kontingent
Medlemskab er gratis

§ 5. Bestyrelse
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen for GUF.
Bestyrelsen består af en formand og fire menige medlemmer.
Alle medlemmer af GUF er valgbare.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for op til to år ad gangen. Genvalg er muligt.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode orienteres medlemmerne af
foreningen via mail. Interesserede kan indenfor en frist på fire uger meddele, at de ønsker
at overtage posten. Ved behov afholdes valg på førstkommende møde i GUF.
Genvalg kan kun finde sted på generalforsamlingen.
GUF opfordrer til at bestyrelsen sammensættes tværfagligt og med repræsentanter for så
mange kliniske og parakliniske forskningsmiljøer som muligt.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer fra eller uden for bestyrelsen og tildele
udvalget mulighed for at tegne foreningen i et nærmere specificeret omfang.

§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i december. Indkaldelsen sker skriftligt
med mindst 30 dages varsel. Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Herefter udsendes
dagsorden snarest muligt, dog 7 dage inden generalforsamlingen.
Medlemmer af bestyrelsen som har siddet i mere end et år er på valg. Formanden vælges
først (de år vedkommende er på valg). Dernæst vælges menige medlemmer af
bestyrelsen.
Alle medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt mindst ét af de tilstedeværende medlemmer
ønsker det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet
følger af foreningens vedtægter.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af
motiveret dagsorden. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter
modtagelsen af begæringen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes med
mindst 1 uges varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.

§ 7. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes med bindende virkning af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af
den/de personer som bestyrelsen skriftligt har meddelt prokura.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen
påhvilende forpligtelser.

§ 8. Vedtægtsændringer og opløsning
Til ændring af foreningens vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, eller
foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet
blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9. Voldgift
Uoverensstemmelse om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én,
samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om
valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.
Voldgiftsrettens afgørelse kan ikke appelleres.

