
Vedtægter for andrea
Disse vedtægter er gældende fra generalforsamlingen 5. oktober 2018.

§ 1 Foreningens navn
Stk. 1 Foreningens navn er andrea

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1 andrea er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er

varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Specialgruppen andrea omfatter de af Dansk Journalistforbunds
medlemmer, der er under uddannelse på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, Campus Øst

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1 Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand,
næstformand og op til yderligere 7 bestyrelsesmedlemmer samt 7 suppleanter.
Formand og næstformand vælges for et år på den ordinære generalforsamling i
foråret. De op til 7 bestyrelsesmedlemmer og 7 suppleanter vælges for et år på
den ordinære generalforsamling i efteråret.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab
foreningens forretninger og interesser.

Stk. 3 På førstkommende bestyrelsesmøde, dog maksimalt 3 uger efter
generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en kasserer og et
forretningsudvalg. Desuden vedtager bestyrelsen her en forretningsorden for
bestyrelsesarbejdet.

Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil af formand og mindst ét bestyrelsesmedlem i
forening. I tilfælde af formandens fravær kan næstformand stedfortræde ved
formandens skriftlige tilladelse.

Stk. 5 Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan
dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver
diskretion.

Stk. 6 De på generalforsamlingen valgte suppleanter til gruppens bestyrelse
inviteres altid til at komme til bestyrelsens møder som observatører, dog med
taleret. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at komme, indsuppleres der
løbende, således at den af generalforsamlingen højestprioriterede
tilstedeværende suppleant indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem for
dette møde.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til
stede.



§4a Procedure for opstilling til valg
Stk.1. Alle, der er medlem af andrea, har stemmeret. Ligeledes har alle
medlemmer ret til at stille op til andrea’s bestyrelse. Man har ret til at stille op
indtil selve valget. Opstillede kandidater beholder deres stemmeret. Det er muligt
at stille op til flere poster.

Stk. 2. Dirigenten tæller, hvor mange stemmeberettigede der er til stede i lokalet
før mødets start. Ved generalforsamlingens start annoncerer dirigenten hvilke
poster, der er på valg. Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sig som
kandidat ved at skrive sig på en opstillingsliste.

Stk. 3. Der stemmes om hver enkelt type post hver for sig.

Stk. 4. Hvert medlem har en stemme over halvdelen, som der er poster på valg.
Medlemmet behøver ikke udnytte alle sine stemmer.

Stk. 5. Hvert medlem kan kun stemme en gang på hver kandidat.

Stk. 6. Den eller de, der får flest stemmer bliver valgt ind.

Stk. 7. Kandidaterne har ret til at argumentere for deres kandidatur inden
afstemningen.

Stk. 8. Ved afgørende stemmelighed mellem to kandidater i en afstemning, hvor
flere end to kandidater er stillet op, foretages omvalg mellem de to ligestillede
kandidater.

Stk. 9. Ved afgørende stemmelighed mellem to kandidater i en afstemning, hvor
kun de to kandidater er stillet op, får hver kandidat endnu en gang lov til at
argumentere for deres kandidatur. Dernæst foretages omvalg mellem de to
kandidater.

Stk. 10. Er der stadig stemmelighed foretages nyt omvalg mellem de to
kandidater indtil der er fundet en vinder.

Stk. 11. Der stemmes på fortrykte stemmesedler. Efter afstemningen, som er
hemmelig, samles stemmerne. Der nedsættes et stemmeudvalg, der skal
godkendes af generalforsamlingen. De må ikke være referenter, sidde i eller stille
op til bestyrelsen.

§ 5 Konstituering i tilfælde af fratrædelse før endt valgperiode



Stk. 1 I tilfælde af at formanden fratræder før tid, konstitueres næstformanden,
som sidder indtil næstkommende generalforsamling med formandskabsvalg.

Stk. 2. I tilfælde af at næstformanden fratræder før tid, konstituerer bestyrelsen
en næstformand fra sin midte, som sidder indtil næstkommende
generalforsamling med formandskabsvalg.

Stk. 3. I tilfælde af at både formand og næstformand fratræder før tid, indkalder
bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder før tid indsuppleres der fra
suppleantlisten i overensstemmelse med prioriteringsrækkefølgen valgt på
generalforsamlingen.

Stk. 5 I tilfælde af en eller flere ledige suppleantpladser, kan bestyrelsen
indsupplere et af specialgruppens medlemmer frem til næste generalforsamling
med valg til bestyrelsen.

§ 6 Regnskab
Stk. 1 andrea’s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. andrea’s
kasserer udarbejder en årlig rapport forud for forårsgeneralforsamlingen.
Kvartalsrapporter udarbejdes til godkendelse i bestyrelsen. Forretningsudvalget
skal skriftligt orienteres om alle udgiftsbilag på over 1.000 kr.

§ 7 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes to gange årligt i foråret og efteråret. Der indkaldes
skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2a Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foråret skal som
minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af delegerede til delegeretmøde/fagligt forum i Dansk

Journalistforbund
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 2b Dagsorden for den ordinære generalforsamling i efteråret skal som
minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af budget samt mellemresultat
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

rmmaandden,



5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 3 Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4 Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter
motiveret anmodning fra mindst 1/6 eller mindst 100 af medlemmerne med
mindst 8 dages skriftlig varsel.

Stk. 6 Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i
at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved fuldmagt, der afleveres
til dirigenten ved mødets begyndelse.

Stk. 7 Den ordinære generalforsamling kan fastsætte regler for eventuel adgang
til stemmeafgivning ved fuldmagt fra fraværende medlemmer.

Stk. 8 Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk
Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

§ 8 Medlemspligter
Stk. 1 Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at
indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.
Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf.
forbundslovenes § 20.

§ 10 Opløsning
Stk. 1 Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet.
Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.


