Vedtægter for NorKAF – Kandidat- og alumneforeningen for Nordisk sprog og
litteratur
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er “NorKAF – Kandidat- og alumneforeningen for Nordisk sprog og
litteratur”.
Stk. 2
Foreningen er hjemmehørende på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
§2 Formål
Stk. 1
Foreningens har til formål at formidle kontakt mellem nuværende og tidligere studerende
samt det faglige miljø på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet. Herunder
hører inddragelse af relevante foreninger med tilknytning til studiemiljøet.
Stk. 2
Foreningens har til formål at fungere som et fagligt og socialt forum som sigter mod at
fastholde medlemmernes tilknytning til Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet
– også efter endt studietid.
Stk. 3
Foreningens har til formål at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for
medlemmerne.
Stk. 4
Foreningens har til formål at opbevare og formidle faglig viden med relevans for Nordisk
sprog og litteratur.
§3 Medlemskab
Stk. 1
Det er gratis at blive og være medlem af foreningen.
Stk. 2
For at blive medlem af foreningen skal man opfylde minimum ét af følgende krav:
• have en bachelorgrad, kandidatgrad, et sidefag (kombinationen af bachelor- og
kandidattilvalg) eller tilsvarende i Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
• være kandidatstuderende på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
• være nuværende eller tidligere ansat på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus
Universitet.
Stk. 3
Studerende der forventes at opfylde et af disse krav ved færdiggørelsen af deres
nuværende semester, kan allerede indmeldes i det nærværende semester, men er ikke
dermed garanteret at kunne forblive indskrevet hvis de ikke færdiggør uddannelsen.

Stk. 4
For at blive optaget i foreningen skal følgende oplyses:
• navn
• evt. år for indskrivning på Nordisk sprog og litteratur og evt. studiefærdiggørelse
• e-mail
Stk. 5
Personer der ikke opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, kan optages i
foreningen efter godkendelse af bestyrelsen.
Stk. 6
Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
§4 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang i hvert kalenderår.
Stk. 3
Generalforsamlingen skal varsles til foreningens medlemmer senest fire uger før
afholdelse med angivelse af en foreløbig dagsorden og tidsplan.
Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden
• Bestyrelsens årsberetning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
• Fremlæggelse og godkendelse af budget
• Valg af bestyrelse
• Valg af revisor
• Behandling af indkomne forslag
• Evt.
Stk. 5
Indkomne forslag og opstillinger der er bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen, skal optages på dagsordenen.
Stk. 6
Senest syv dage før generalforsamlingen sender bestyrelsen indkomne forslag og
opstillinger ud til medlemmerne.

Stk. 7
Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning
træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal blandt de gyldige
stemmer. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget.
Stk. 8
Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre et medlem begærer skriftlig
afstemning.
§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis en tredjedel i bestyrelsen
ønsker det, eller på skriftlig anmodning fra 30 medlemmer eller 1/5 af foreningens
medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme
procedurer som for ordinære generalforsamlinger, jvf. §4.
§6 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor mindst ⅔ af de gyldige stemmer støtter vedtægtsændringen.
Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være sendt
til bestyrelsen som et indkommet forslag.
§7 Foreningens opløsning
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses på følgende måde: Ved to på hinanden følgende ordinære
generalforsamlinger, skal der være mindst 4/5 flertal blandt de gyldige stemmer for en
opløsning af foreningen.
Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til
Fagudvalget på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet eller andre projekter og
foreninger med lignende formål med tilknytning til Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus
Universitet.
§8 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling til at varetage den daglige ledelse
af foreningen.
Stk. 2
Bestyrelsen består af op til 9 bestyrelsesmedlemmer. For at blive valgt til bestyrelsen
kræver det personligt fremmøde ved generalforsamlingen eller skriftlig tilkendegivelse til
bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og menige medlemmer.
Formanden vælges ved afstemning på generalforsamlingen. De øvrige poster fordeles på
førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter medlemmerne meddeles herom.
Stk. 5
Bestyrelsen forpligtes til at holde møder mellem generalforsamlingerne.
Stk. 6
Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt flertal blandt de gyldige stemmer. I
tilfælde af stemmelighed frafalder forslaget.
Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
tilstede ved et bestyrelsesmøde.
Stk. 8
Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Stk. 9
Bestyrelsen fører fortegnelse over foreningens medlemmer.
Stk. 10
Alle medlemmer kan tage initiativ til og efter godkendelse af bestyrelsen arrangere møder
i foreningens navn.
Stk. 11
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
§9 Revision
Stk. 1
Ved den ordinære generalforsamling vælges én eller flere revisorer blandt de fremmødte
medlemmer. Revisoren (eller revisorerne) kan med fire ugers varsel bede om et møde
med bestyrelsen samt foretage et kasseeftersyn.
Stk. 2
Revisoren (eller revisorerne) må ikke være bestyrelsesmedlemmer.
§10 Ikrafttræden af vedtægterne
Nærværende vedtægter træder i kraft den 24. april 2017.

