META vedtægter
§1. Vedtægter
1. Vedtægterne er foreningens regelsæt og kan kun ændres ved et stemmeflertal på ⅔ til
generalforsamlingen.
2. Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde minimum en uge før
generalforsamlingen
§2. Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er META – the interdisciplinary Medical Technology Association.
2. Foreningens hjemsted er Panuminstituttet på Københavns Universitet.
§3. Vision
1. META er en almengavnlig organisation for studerende. Visionen er at identificere og
informere om relevante tværfaglige emner og forskelle i fagspecifikke perspektiver inden for
medicoteknik. META er en platform hvor medicin og højteknologi indgår i dialog og skaber
drivkraften til at imødekomme behovet for vidensdeling og samarbejde i den voksende
medicotekniske branche.
META søger at inspirere og inkludere alle studerende med interesse for
sundhedsfremmende virke i grundforskning, erhvervsliv og innovation.
§4. Organisation
1. Foreningen består af menige medlemmer, en bestyrelse på 4-7 medlemmer samt en PRgruppe bestående af medlemmer.
2. PP-gruppen ledes af et medlem af bestyrelsen.
§5. Medlemskab
1. Alle studerende har mulighed for at blive medlem.
2. For at blive medlem skal man betale kontingent samt udfylde den elektroniske
indmeldelsesblanket.
3. Medlemskontingentet for at være medlem af META er 50 kr. pr. år. Indbetalingen falder d.
1. September.
4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
§6. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen af de tilstedeværende medlemmer.
2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en eller to kasserer, en PR-ansvarlig
samt ordinære bestyrelsesmedlemmer. Posterne fordeles efter aftale på bestyrelsesmøder.
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
4. Alle medlemmer af META kan deltage i bestyrelsesmøder, men kun
bestyrelsesmedlemmer har stemmeret ved møderne.
§7. Bestyrelsens arbejdsopgaver

Side

1

.
.

1. Bestyrelsen står for den overordnede drift af foreningen, samt at planlægge foreningens
aktiviteter.
2. Formandens arbejdsopgaver er:
a. at indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling.
b. sammen med næstformanden, at udarbejde dagsorden til bestyrelsesmøder og
generalforsamlingen.
3. Kassererens arbejdsopgaver er:
at føre foreningens regnskab.
4. Den PR-ansvarliges arbejdsopgaver er:
at lede og indkalde til møder i PR-gruppen.

§8. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i marts måned.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal forelægges for bestyrelsen
senest 1 uge før generalforsamlingen.
4. Alle medlemmer af META er stemmeberettiget og har en stemme ved generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5. Ordinær Generalforsamling skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:
a. Valg af ordstyrer og referent.
b. Godkendelse af dagsorden.
c. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde.
d. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for senest afsluttet regnskabsår.
e. Fremlæggelse af budget for igangværende og kommende regnskabsår.
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Procedure og stemmeregler
a. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer og refereres af en referent.
b. Afstemningen vil normalt foregå ved håndsoprækning, men kan foregå skriftligt
såfremt blot et fremmødt medlem ønsker det.
c. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal af gyldige stemmer.
Blanke stemmer tæller hverken for eller imod.
7. Valg af bestyrelse
a. Alle bestyrelsesposter er på valg, hver gang ordinær generalforsamling afholdes.
b. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal genvælges, såfremt de opstiller.
c. Alle medlemmer af META kan opstille til bestyrelsen.
d. Medlemmer som ønsker at opstille sig til bestyrelsen skal sende en besked til
bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
e. Hvis færre end 7 medlemmer opstiller til bestyrelsen vælges kandidaterne ind uden
afstemning, såfremt at der ikke er stillet et mistillidsvotum til kandidaterne.
f. Såfremt at minimum et medlem stiller et mistillidsvotum til kandidater til bestyrelsen,
skal generalforsamlingen stemme, om hver kandidat er berettiget til at stille op til
bestyrelsen.
8. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis at minimum 5 medlemmer fremsender et
skriftligt begrundet krav. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling
afholdes senest seks uger efter modtagelsen af kravet.
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9. I tilfælde af frafald, således at der er mindre end 4 personer i bestyrelsen, indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling.
10. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med tre ugers varsel.

§9. Økonomi
1. Bestyrelsen beslutter hvordan budgettet fordeles.
2. Et regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.
3. Kassererne har fuldmagt over basisgruppens bankkonti. Det er ikke tilladt at skabe
overtræk.
4. Det er ikke tilladt at optage lån. Det er ikke tilladt at investere for et større beløb, end det
der er til rådighed på foreningens konto.
5. Eventuelt overskud går videre til næste år.
§10. Tegning og hæftelse
1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand eller næstformand.
§ 11. Opløsning
1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær
generalforsamling, hvor der igen skal være 2/3 stemmer for opløsningen.
2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en
velgørenhedsorganisation. Organisationen besluttes af et flertal som er til stede ved
den opløsende generalforsamling

Medlemmer af bestyrelsen pr. 23/2-2016
Jakob Øystein Simonsen, formand
Malte Jensen, næstformand
Andrea Strange Frederiksen, kasserer
Johannes Kruse, kasserer
Daniel Emil Tadeusz Raaschou-Pedersen, ordinært medlem
Marie Normann Gadeberg, ordinært medlem
Mads Torbjørn Jul Olsen, ordinært medlem

Nærværende vedtægter træder i kraft den 7. april 2016.
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