
Ændringsforslag 1, Artikel 3 §4 stk. 3
“Ved personvalg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel
stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem 0 og 1 over halvdelen af det nedrundede
antal poster som skal besættes. Valgt er de kandidater som opnår flest stemmer.”

Ændres til

“Ved personvalg, hvor mere end én post skal besættes, sættes alle kandidater i prioriteret
rækkefølge hvor 1 er den højest prioriterede kandidat. Kandidaterne med færrest point er
valgt. “

Motivation:
Ændring til et simplere system, der er lettere at forklare.

Ændringsforslag 2, Artikel 3 §4 stk. 3
“Ved personvalg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest
støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen
af de afgivne stemmer, går de to kandidater med flest stemmer videre til en anden runde. En
kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af
afgivne stemmer. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end
halvdelen af de afgivne stemmer, er ingen af kandidaterne valgt.”

Ændres til
“Ved personvalg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest
støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen
af de afgivne stemmer, udgår kandidaten med færrest stemmer og der afholdes ny
valgrunde. Dette fortsættes til der kun er to kandidater tilbage. Opnår ingen af de to
kandidater derefter 50% af stemmerne, er ingen af kandidaterne valgt.”

Motivation:
Dette er en mere demokratisk metode, selvom den tager længere tid. Ved ikke at eliminere
mere end én kandidat af gangen, giver det mulighed for de der har stemt på den eliminerede
kandidat også har indflydelse på, hvem de endelige 2 kandidater er. En kandidat kan fx være
manges 2. valg men ikke så manges 1. Valg.

Ændringsforslag 3, artikel 5 §6 stk2

“Officiel indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem nyhedsbrev per mail til
Medlemmerne minimum 14 dage før generalforsamlingen afholdes.”

Ændres til:



“Officiel indkaldelse til generalforsamlingen sker per mail til medlemmerne minimum 14 dage
før generalforsamlingen afholdes.”

Motivation:
I øjeblikket bruger vi ikke nyhedsbreve, den her formulering giver fleksibilitet

Ændringsforslag 4, artikel 5 §6 stk. 3
“Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres
skriftligt
til bestyrelsen senest en uge før og offentliggøres på KaJ’s hjemmeside senest 5 dage før
Generalforsamlingen.”

Ændres til:

“Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres
skriftligt
til bestyrelsen senest en uge før og skal være tilgængelige for foreningens medlemmer
senest 5 dage før Generalforsamlingen.”

Motivation:
Ændringen giver bestyrelsen fleksibilitet til fx at sende forslaget ud pr mail eller lægge det på
Facebook begivenheden eller lignende.

Ændringsforslag 5, artikel 5 §6 stk 5
“Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere.

2. Formandens halvårlige beretning.

3. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s reviderede regnskab til godkendelse.

4. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s budget til godkendelse.

5. Til forårsgeneralforsamlingen vælges en kritisk revisor.

6. Til efterårsgeneralforsamlingen fremlægger kassereren status på årets regnskab.

7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

8. Evt. valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelse.

9. Eventuelt”

Ændres til:
“Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:



1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere.

2. Formandens halvårlige beretning.

3. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s reviderede regnskab til godkendelse.

4. Regnskabet og KaJs økonomiske drift revideres af den på generalforsamlingens valgte
kritiske revisor.

5. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s budget til godkendelse.

6. Til forårsgeneralforsamlingen vælges en kritisk revisor.

7. Til efterårsgeneralforsamlingen fremlægger kassereren status på årets regnskab.

8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

9. Evt. valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelse.

10. Eventuelt”

Motivation:
Officiel indskrivning af den kritiske revisors kommentarer til regnskabet. Står i øjeblikket
under økonomi, men burde i stedet være under generalforsamling.

Ændringsforslag 6, artikel 5 §6 stk 5
“Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere.

2. Formandens halvårlige beretning.

3. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s reviderede regnskab til godkendelse.

4. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s budget til godkendelse.

5. Til forårsgeneralforsamlingen vælges en kritisk revisor.

6. Til efterårsgeneralforsamlingen fremlægger kassereren status på årets regnskab.

7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

8. Evt. valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelse.

9. Eventuelt”



Ændres til:
“Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere.

2. Formandens halvårlige beretning.

3. Til forårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s reviderede regnskab til godkendelse.

4. Til efterårsgeneralforsamlingen fremlæggelse af KaJ’s budget til godkendelse.

5. Til forårsgeneralforsamlingen kan bestyrelsen fremlægge KaJ’s reviderede budget til
godkendelse.

6. Til forårsgeneralforsamlingen vælges en kritisk revisor.

7. Til efterårsgeneralforsamlingen fremlægger kassereren status på årets regnskab.

8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

9. Evt. valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelse.

10. Eventuelt”

Motivation:
Flytter fremlæggelse af budgettet fra foråret til efteråret. Det giver bedre mening at
fremlægge budget for året før året går i gang. Desuden gør det at kassererens arbejde er
fordelt så det endelige regnskab for året fremlægges i foråret og budgettet næste år til
efterår. Desuden er der indsat mulighed for at godkende et revideret budget i foråret.

Ændringsforslag 7, artikel 5 §6 stk 6
“På den generalforsamling, som ligger forud for delegeretmødet eller fagligt forum i Dansk
Journalistforbund skal dagsordenen endvidere indeholde valg af delegerede hertil.
Pågældende generalforsamling skal derfor afholdes så udvælgelse af delegerede kan ske i
tide.“

Slettes

Motivation: Se ændringsforslag 13, for at give mere fleksibilitet (og som stadig overholder
reglerne fra DJ)

Ændringsforslag 8, artikel 5 §6 stk 7
“2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingerne. Valgperioden er ét år undtaget for
suppleanter, som vælges for et halvt år. Bestyrelsen består af op til 11 personer.



1. På forårsgeneralforsamlingen vælges:
En formand
En næstformand
En kasserer
Fire menige medlemmer
Op til fem suppleanter (for et halvt år)

2. På efterårsgeneralforsamlingen vælges:
Fire menige medlemmer
Op til fem suppleanter (for et halvt år)”

Ændres til:
“Bestyrelsen vælges af generalforsamlingerne. Valgperioden er ét år undtaget for
suppleanter, som vælges for et halvt år. Bestyrelsen består af op til 12 personer.
1. På forårsgeneralforsamlingen vælges:
En formand
En næstformand
En kasserer
Fire menige medlemmer
Op til fem suppleanter (for et halvt år)

2. På efterårsgeneralforsamlingen vælges:
En næstformand
Fire menige medlemmer
Op til fem suppleanter (for et halvt år)”

Motivation:
At sidde i formandskabet kræver meget arbejde. Derfor giver det mening at være en mere
om arbejdet. Ønsker man blot 2 næstformænd kan man stemme for dette ændringsforslag
og imod ændringsforslag 9

Ændringsforslag 9, artikel 5 §7
“Stk. 1 Til hver generalforsamling er der reserveret én bestyrelsespost til hver af de
følgende uddannelser:

- Journalistik
- Kommunikation
- Fotojournalistik
- Cand.public

Stk. 2 I bestyrelsen skal der så vidt muligt være repræsentanter for både studerende
i regulært undervisningsforløb og studerende i praktikforløb.

Stk. 3 Suppleanter skal rangeres og kan vælges frit på tværs af moduler

Stk. 4 Generalforsamlingen kan dog se bort fra ovennævnte sammensætning, hvis
der ikke er opstillet kandidater nok.



Stk. 5 I tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmer er udtrådt inden deres valgperiodes
udløb, vælges der ved hver generalforsamling et svarende antal ekstraordinære
bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6 Suppleanter, som i løbet af deres valgperiode indtræder som
bestyrelsesmedlemmer, skal på valg ved næstkommende ordinær
generalforsamling.”

Ændres til:
“Stk. 1 Til hver generalforsamling er der reserveret én bestyrelsespost til hver af de
følgende uddannelser:

- Journalistik
- Kommunikation
- Fotojournalistik
- Cand.public

Stk. 2 I bestyrelsen skal der så vidt muligt være repræsentanter for både studerende
i regulært undervisningsforløb og studerende i praktikforløb.

Stk. 3 Foreningen har mulighed for at vælge 2 næstformænd. Den 2. næstformandspost er
reserveret til et medlem i praktik. Et medlem anses som i praktik, hvis de i størstedelen af
deres valgperiode er i praktik.

Stk. 4 Suppleanter skal rangeres og kan vælges frit på tværs af moduler

Stk. 5 Generalforsamlingen kan dog se bort fra ovennævnte sammensætning, hvis
der ikke er opstillet kandidater nok.

Stk. 6 I tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmer er udtrådt inden deres valgperiodes
udløb, vælges der ved hver generalforsamling et svarende antal ekstraordinære
bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7 Suppleanter, som i løbet af deres valgperiode indtræder som
bestyrelsesmedlemmer, skal på valg ved næstkommende ordinær
Generalforsamling.”

Motivation:
Forslaget giver mulighed for at den ene næstformand er i praktik og dermed kan bidrage
med en praktikants perspektiv.

Ændringsforslag 10, artikel 5 - myndigheder
Artikel 5 – Myndigheder

Ændres til:



Artikel 6 – Myndigheder

Motivation: Rent formalia

Ændringsforslag 11, artikel 5 §8 stk. 4
“Bestyrelsen afholder mindst 6 møder på et år. Derudover kan formanden indkalde til møde
med 30 dages varsel, når denne eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mindst
fire bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, før et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ret til at give deres mening til kende i forvejen via
facebook eller mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.”

Ændres til:
“Bestyrelsen afholder mindst 6 møder på et år. Derudover kan formanden indkalde til møde
med 30 dages varsel, når denne eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mindst
fire (i tilfælde, hvor der er valgt 2 næstformænd kræver det 5 bestyrelsesmedlemmer til
stede) bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, før et bestyrelsesmøde er
beslutningsdygtigt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ret til at give deres mening til kende i
forvejen via facebook eller mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.”

Motivation:
Det skal ikke være muligt at afholde et gyldigt bestyrelsesmøder, hvor kun formandskabet er
til stede.

Ændringsforslag 12, artikel 5 §8 stk. 5
“De på generalforsamlingen valgte suppleanter til KaJ’s bestyrelse har mødepligt 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.”

Ændres til:
“Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at komme, indsuppleres der løbende suppleanter,
således at den af generalforsamlingen ”højestprioriterede” tilstedeværende suppleant
indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem for dette møde.”

Motivation:
Der skal ikke være mødepligt for suppleanter, når der ikke er skrevet ind i vedtægterne at
bestyrelsesmedlemmer har mødepligt. Desuden skaber det simplere og kortere vedtægter.

Ændringsforslag 13, artikel 5 §8
Tilføjes stk. 6
“Det er specialforeningens bestyrelses ansvar, at afholde valg af delegerede forud for
delegeretmøde og fagligt forum i Dansk Journalistforbund, enten ved generalforsamlingen
forud eller ved et særligt møde til valg af delegerede. Pågældende generalforsamling eller



møde skal afholdes så udvælgelse af delegerede kan ske i tide og skal varsles til alle
specialforeningens medlemmer 14 dage inden afholdelse.”

Motivation:
Det er tilladt at afholde valg til delegeretmøde på et særligt møde. Det giver mulighed for at
få flere deltagere og dermed flere delegerede. Det giver også fleksibilitet for bestyrelsen.

Ændringsforslag 14, artikel 5 §8 stk. 6
“Ved konstituering af bestyrelsen konstitueres også Forretningsudvalget bestående af KaJ’s
formand, næstformand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer.”

Ændres til:
“Ved konstituering af bestyrelsen konstitueres også Forretningsudvalget bestående af KaJ’s
formand, næstformænd, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformænd
og kasserer har hver 1 stemme i forretningsudvalget. De to menige bestyrelsesmedlemmer
har 2 stemmer hver.”

Motivation:
Det burde ikke være sådan, at formandskabet har flertal i forretningsudvalget. Indfører man
ændringen vil formandskabet have 3-4 stemmer og de to bestyrelsesmedlemmer har 4
stemmer.

Ændringsforslag 15, artikel 6 - Økonomi
“Artikel 6 – Økonomi”

Ændres til:
“Artikel 7 – Økonomi”

Motivation: Rent formalia

Ændringsforslag 16, artikel 6 §9 stk. 3
“Der foretages løbende bogføring. Der tages sikkerhedskopi af bogføring. Sikkerhedskopi
opbevares et andet sted end bogføringen. Computer, regnskabsmateriale og bilag
opbevares til alle tider forsvarligt. Sikkerhedskopi og originalmateriale må ikke opbevares
sammen. Formanden modtager med passende mellemrum eller mod forespørgsel
elektronisk oversigt over bogføringen.”

Ændres til:
“Specialforeningens bogføring varetages af Dansk Journalistforbund med løbende kontakt til
formanden og kassereren”

Motivation:
Unødvendigt komplicerede vedtægter, desuden er virkeligheden at forbundet står for vores
bogføring.



Ændringsforslag 16, artikel 6 §9 stk. 5
Stykket slettes

Motivation:
Se ændringsforslag 5. Vedtages ændringsforslag 5 bør dette forslag også vedtages.
Vedtages ændringsforslag 5 ikke frafalder dette forslag.

Ændringsforslag 17, artikel 6 - Økonomi
“Artikel 7 – Diverse”

Ændres til:
“Artikel 8 – Diverse”

Motivation: Rent formalia

Ændringsforslag 18, artikel 7 §10 stk. 5
“I tilfælde af opløsning overgår KaJ’s midler til Dansk Journalistforbund, som deponerer
pengene til udbetaling, når og hvis en ny studenterorganisation opstår.”

Ændres til:
“I tilfælde af opløsning overgår KaJ’s midler til Dansk Journalistforbund, som deponerer
pengene til udbetaling, når og hvis en ny studenterorganisation for studerende under Dansk
Journalistforbund i Aarhus opstår.”

Motivation:
Præcisering af, at foreningens midler i tilfælde af en opløsning kun kan bruges hvis en
forening i Aarhus og under DJ oprettes. Rent formalia og en præcisering.


