Vedtægter for AIIA alumni (Academia Intercultural – Det interkulturelle AkadeAlumni)
mi (Følgende vedtægter er gennemgået februar 2017 og efter-godkendt af den siddende
bestyrelse)
§1: Organisationens navn er Academia Intercultural – Det Interkulturelle Akademi
stk. 2. Foreningen er stiftet den 17 sep. 2015, som led i projektet Academia e
Interculturalidad fra den 1 sep. 2014. Nuværende opsætning (AIIAalumni) består af en
afdeling med tilhørsforhold til Københavns Universitet på Amager, ENGEROM-Instituttet og
særligt Spansk-studier, Latinamerikastudier og Brasilianske studier. Bestyrelsen kan vælge at
inddrage relevante samarbejdspartnere.
Stk.3
Foreningsarbejdet for afdelingen for Københavns Universitet finder primært sted på
Københavns Universitet
§ 2. Foreningens Formål
Stk. 1
Organisation har til formål at skabe broer mellem samtlige nuværende og tidligere studerende,
samt undervisere, ved Spansk, sprog og kultur, latinamerikastudier og Brasilianske studier,
ENGEROM-Instituttet. Organisationen opererer ikke ud fra partipolitiske eller økonomiske
interesser.
Stk. 2
Organisation har også til formål at skabe broer mellem ovenstående aktører fra § 2 stk.1 og
aktører i samfundet, det danske samfund såvel som det latinamerikanske, spanske og
portugisiske. Organisationen har af denne årsag især fokus på tværfagligt samarbejde,
interkulturalitet og interkulturel kommunikation.
Stk. 3
At styrke både studiemiljøet og samarbejdet mellem fagets undervisere, de studerende og
dimittender.
Stk. 4
Foreningen skaber kontakt (Internt og eksternt) ved at afholde faglige og sociale
arrangementer samt kurser til gavn for alle aktører nævnt i § 2 stk 1 og stk 2.
Stk. 5
Foreningen skal være et fagligt netværk samt fungere som et fagligt og socialt forum, som
agter at fastholde medlemmernes tilknytning til afdeling for Spansk, Kultur og sprog,
latinamerikastudier og Brasilianske studier, også efter endt studie.
Stk. 6
Kontakten skal bidrage til en udvidelse af de studerende, færdige bachelorers, kandidaters og
Ph.d.ers muligheder på arbejdsmarkedet. Samtidig skal foreningen fungere som kanal for
ENGEROM-Instituttet ud til de dimitterede.
§3: Medlemskab og kontingent
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stk. 1.For at være medlem med stemmeret, skal man være over 18 år, nuværende eller
tidligere studerende ved Københavns Universitet Humaniora, eller ansat. Som
støttemedlemmer kan optages enhver, som deler organisationens værdier, vision og arbejde.
Stk. 2. Alle medlemmer er berettiget til:
● At modtage ny information om foreningen efter ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger.
● At udmelde sig af foreningen ved besked til bestyrelsen.
● At deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger
Stk 3. Kontingent
Kontingent på medlemskab i organisationen er 100 dkk pr år, men Generalforsamlingen kan
fastsætte ændring af medlemsgebyr skulle dette blive relevant.
Stk. 4. Oplysninger
Ved optagelse giver medlemmerne bestyrelsen følgende oplysninger:
• år for immatrikulering og studie færdiggørelse
• titel
• navn
• adresse og telefonnummer (privat)
• e-mail
• evt. navn på arbejdssted
• evt. stilling
• evt. beskrivelse af erhvervsfunktion
Stk 5. Eksklusion af medlemmer
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at
ekskludere medlemmet.
Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§4: Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den på
generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager den daglige l
edelse af foreningen. Bestyrelsen indkalder via e-mail/Facebook medlemmerne til
generalforsamling med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 2.
Der afholdes generalforsamling 1. kvartal hvert år.
Stk. 3.
Stiller man op til bestyrelsen skal dette informeres til formanden senest 2 uger før
Generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen sender formanden en liste over
dem der stiller op, forslag til vedtægtsændringer samt andre evt. forslag ud til medlemmerne
pr e-mail.
Stk.4
Hvert medlem må højst medbringe en fuldmagt fra et andet medlem.
Stk.5
Med indkaldelsen til generalforsamlingen følger en foreløbig dagsorden.
Stk. 6.
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af årsregnskab.
Fastsættelse af kontingent. Revision evt. rettelse af kontingent
Indkomne forslag. Behandling af forslag/ændringer, hvilke skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage inden pågældende møde
.Bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Eventuelt

Stk.7
Foreningsåret følger kalenderåret. Medlemmer fra Københavns Universitets Humanistiske
regi, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår, er stemmeberettigede.
Stk. 8
Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foretages ved
håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

§5: Bestyrelse
stk. 1.
Bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent.
Bestyrelsen tilstræbes at bestå af færdige kandidater, ph.d.er og studerende ved det
humanistiske fakultet (KU). 50 % af dem der stiller op til valg, skal være aktive studerende.
Stk.2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og minimum 3 menige
bestyrelsesmedlemmer . Bestyrelsen har desuden to eller flere suppleanter, der træder ind i
bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud midt i valgperioden. Disse
vælges af generalforsamlingen for 1 å r ad gangen.
Undervisere fra Københavns Universitet kan dog ikke besidde poster i bestyrelsen
Stk. 3.
Valg af formand hvert andet år (ulige år)
Valg af næstformand hver andet år (lige år )
Valg af øvrig bestyrelse (hvert år)
Stk.4
Suppleanter har adgangsret, taleret og stemmeret til bestyrelsesmøderne
Stk. 5.
For at kunne stemme til valg af bestyrelse, kræver det personligt fremmøde ved
generalforsamlingen eller en fuldmagt til et medlem der deltager og kan stemme på dennes
vegne.
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Stk. 6.
Valg af bestyrelse og revisor foregår blandt de fremmødte til Generalforsamling.
stk. 7.
Bestyrelsesformanden, Næstformanden og kassereren er de eneste medlemmer som har
adgang til firmakontoen og har tegningsret på vegne af organisationen. Andre medlemmer
skal have underskrift fra hhv. formanden, næstformanden eller kasseren, for at gøre brug af
firmakonto eller tegningsret.
Stk. 8.
Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer til Generalforsamlingen er under 3, indkaldes til
ekstraordinær Generalforsamling i slutningen af oktober, til valg til de ledige pladser i
bestyrelsen.
Stk. 9.
Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter.
Stk. 10.
Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer er til stede (Formanden inklusiv).
Bestyrelsesmøderne ledes af Formanden eller af Næstformanden i tilfælde af Formandens
fravær. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 11.
Bestyrelsen vil gøre brug af et “advisory board” hvis medlemmer skal bestå af etablerede
individer i den akademiske verden, NGO'er samt erhvervslivet, både i Danmark og evt.
samarbejdslande. Disse rådgivere vil være navngivet når der er evt. deltagelse i
foreningsprojekter.
Stk.12.
Ingen bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer modtager honorar for deres frivillige deltagelse i
foreningsopgaver, men kan få dækket rimelige, dokumenterede udgifter i forbindelse med
foreningsarbejdet. Dog kan bestyrelsen (som minimum Formand, Næstformand og 2
bestyrelsesmedlemmer danner udvalg) vælge at give honorar til bestyrelsesmedlemmer der
har etableret autonome projekter der stemmer overens med foreningens visioner
Stk.13
Foreningen understøtter generelt autonome projekter som foregår i eget regi ved at give råd
og vejledning, at hjælpe med markedsføring, og at kommunikere til medlemmer om de
eventuelle projekter i henhold til §5,stk.12
§5: Stk. 6. Regnskab
Stk. 1.
Regnskabså ret er 1. marts – 28/29 februar
Stk. 2.
Regnskabet skal underskrives af Formand, Næstformand og kasserer.
§ 7. Vedtægtsændringer
Stk. 1.
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Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære Generalforsamlinger nå r mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtægtsændringer skal, for at kunne blive behandlet på Generalforsamlingen, være sendt til
bestyrelsen som et indkommet forslag, jf. §4 stk. 3.
§ 8. Hæftelse
Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre
tilbagebetalingskravet er opstå et ved retsstridig handling.
Stk. 2.
Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og foreningen hæfter
alene med sin formue.
§ 8. Foreningens opløsning
Stk. 1.
Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på et årsmøde støttes af mindst 75 % af de
afgivne stemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret
personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor
mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.
Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til videreførelse
af foreningens formål til Center for Latinamerikanske Studier (CLAS), Spansk, sprog og kultur
samt Brasilianske studier ved Københavns Universitet
§ 9. Ikrafttræden af vedtægter
Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 21-02-.2017
Underskrevet af Dirigenten
Således vedtaget på nyt stiftende møde den 3. februar, 2017 i København.
Dirigentens navn og underskrift

Jannie Grue

…………...…………
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