Vedtægter for Reality Bites

April 2020

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites.

Stk. 2. Foreningens hjemsted følger adressen for Studie- og karrierevejledningen på RUC.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
Reality Bites inspirerer studerende til at stoppe op og reflektere over deres rolle på studiet og i
samfundet, og derigennem give dem mod og gejst til at handle.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Foreningen består primært af medlemmer med tilknytning til Roskilde Universitet, men alle
er velkomne.

Stk. 3. Indmeldelse sker automatisk, hvis du er en del af Reality Bites Bestyrelse, mens du er en
del af styregruppen for Reality Bites mentorordningen, mens du er seniormentor i Reality Bites
mentorordning, eller mens du er mentor i Reality Bites mentorordning. For andre kan indmeldelse
ske via foreningens indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse
til den ansvarlige for medlemsregistrering.

Stk. 4. Udmeldelse sker automatisk, såfremt man ikke er en del af ovenstående eller ved skriftlig

henvendelse til den ansvarlige for medlemsregistrering. .

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er, med de begrænsninger der følger af vedtægterne, højeste
myndighed for foreningen.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel gennem foreningens nuværende aktive facebookside,
facebookgrupper og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Alle medlemmer, der har været medlem i mindst 30 dage.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller

selv stille op til bestyrelsen.

Stk. 8. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis minimum ét stemmeberettiget medlem
ønsker det, skal afstemning og valg dog være skriftlig.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt
flertal.
Stk. 10. Generalforsamlingens beslutninger noteres i generalforsamlingens referat.
Stk. 11. Har en generalforsamling afgjort en sag, kan denne ikke blive behandlet igen på samme
generalforsamling.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne
finder det nødvendigt. I sådanne tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest
2 måneder efter, at bestyrelsesmedlemmerne har taget beslutning om dette.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens
kendskab.
Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Stk. 4. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag
3. Evt.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen udgøres af en forperson, næstforperson, en kasser, evt. kasser-suppleant og
op til 5 ordinære medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
af, og blandt sine medlemmer vælger forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. forpersonen - og i dennes fravær næstforpersonen - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt,
eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til forpersonens
kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Forpersonen fører foreningens medlemsregister.
Stk. 5. Regnskabet revideres på generalforsamlingen.
Stk. 6. Bestyrelsen udpeger to personer, der ikke er medlem af foreningens bestyrelse, som
kritiske revisorer, der gennemgår regnskabet før dets regnskabsaflæggelse til generalforsamlingen.
De kritiske revisorer afrapporterer enten mundtligt eller skriftligt for generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af forpersonen og kasseren fra bestyrelsen.
Stk. 2 Kasseren fra bestyrelsen varetager foreningens økonomi og kan råde fuldt over foreningens
konto.
Stk. 3. Kasser-suppleanten fra bestyrelsen kan råde fuldt over foreningens konto.
Stk. 4. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning umiddelbart efter den generalforsamling,
de vedtages på.

§ 10. Eksklusion
Stk 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for
beslutningen. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet skriftligt orienteres herom
med begrundelse for ekskluderingen, og dernæst skal medlemmet have lejlighed til at forsvare sig.
Medlemmet kan kræve ekskluderingen afgjort på den førstkommende generalforsamling. Indtil da
beholder medlemmet sine rettigheder.
Stk 2. Et medlem kan blive ekskluderet, når det efter motiveret forslag fra medlemmerne vedtages
på en generalforsamling. Vedkommende skal have skriftlig besked herom mindst 3 døgn før
generalforsamlingen.
Stk. 3. Hvis eksklusionen skal behandles på generalforsamlingen, har vedkommende ret til at
forsvare sig på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt
punkt på generalforsamlingens dagsorden. Afstemninger om eksklusion skal altid ske skriftligt.

§ 11. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 12. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 27. april 2020.
Dirigent ved vedtægtsændrende generelforsamling Emma Bjerrum Rebbelstam.

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Emilie Katrine Olander Christiansen (forperson), Natali Rohde
(næstforperson), Maria Dragsland Galsgaard (kasser), Svea Krukow (næst-kasser), Caroline
Drøgemüller Gundersen, Louise Elisabeth Buhl.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Amanda Berk Gjerskov Pedersen (forperson), Camilla Teilmann
(næstforperson), Sebastian Diemer Mørk (kasser).

