IntRpol vedtægter
Vedtægter§1. Foreningens navn og formål
(1) Foreningens navn er IntRpol.
(2) Foreningen har hjemme på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
(3) Foreningen hører under foreningen SiO – Statskundskabsstuderende i Odense
(4) Foreningens formål er at give de studerende ved Syddansk Universitet mulighed for at få stimuleret deres viden om og interesse for international politik. Dette sker ved afholdelse af forskellige former for faglige arrangementer med fokus på udvalgte aspekter eller problemstillinger vedrørende internationale forhold.
§2. Medlemskab
(1) Medlem kan enhver søge om at blive, som er aktiv studerende ved Institut for Statskundskab,
Syddansk Universitet samt medlem af SiO. Dette være sig både bachelor- og kandidatstuderende.
Medlemskab af foreningen er frivilligt og ulønnet.
(2) Foreningen optager nye medlemmer ved foreningsårets start og når dette bliver nødvendigt for
foreningens virke.
(3) Foreningen Intrpol kan stille et mistillidsvotum til et foreningsmedlem, hvis de resterende medlemmer vurderer, at det pågældende medlem har været inaktiv i foreningen. Der tages forbehold for
ekstraordinære omstændigheder (sygdom, dødsfald etc.) Mistillidsvotum bliver gjort gældende ved et
flertal på 2/3 af mødedeltagerne, hvor mindst 80 % af foreningen er repræsenteret.
§3. Generalforsamling
(1) Generalforsamlingen afholdes hvert år i april eller maj.
(2) Generalforsamlingen indkaldes af formandskabet via et givent internetmedie med mindst 7 dages
varsel. Med skriftlig indkaldelse følger en foreløbig dagsorden, der jf. nedenstående mindst indeholder følgende punkter:
§ Valg af dirigent og referent
§ Vedtagelse af dagsorden
§ Fremlæggelse af beretning for det forgangne foreningsår v/ formanden
§ Fremlæggelse af rapport for det forgangne regnskabsår v/ kassereren, jf. stk. 4
§ Behandling af forslag til vedtægtsændringer, jf. stk. 5
§ Personvalg, jf. stk. 6 og stk. 7
§ Eventuelt
(3) Stemmeret har alle medlemmer af foreningen.
(4) Kassererens rapport for det forgangne regnskabsår skal mindst indeholde regnskab og foreløbigt
budget. Regnskabsåret er det samme som foreningsåret.
(5) Kun på en generalforsamling kan foreningens vedtægter ændres. Dette kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for en given vedtægtsændring. Forslag til vedtægtsændringer kan stilles og drøftes
ved generalforsamlingen. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter deres vedtagelse.
(6) Generalforsamlingen vælger altid en formand og en kasserer. Hvis mere end én stiller op til
samme post afholdes kampvalg, hvor den der modtager et flertal af de afgivende stemmer er valgt.
Hvis der opstår stemmelighed, afgøres kampvalget ved lodtrækning. Der er lige og almindelig valgret.
(7) Samtlige personvalg, hvor mere end én person stiller op, foretages anonym afstemning.

(8) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når foreningen finder anledning hertil. Fremlæggelser
og procedurer er i øvrigt som for den ordinære generalforsamling.
§4. Økonomi
(1) Formandskabet og kassereren er sammen ansvarlig for foreningens økonomi, som de forvalter i
fællesskab. På foreningens konti disponerer formand og kassereren hver for sig, og det tillades, at
der til kassereren udstedes et betalingskort på vegne af foreningen, som kan bruges til foreningsaktiviteter og foreningsformål. Der skal føres regnskab over indtægter og udgifter, og den kontante beholdning, for hvilken der ikke er øjeblikkelig brug, skal indsættes på foreningens bankkonto.
(2) Da foreningen er en non-profit organisation og deltagelse i foreningens arrangementer er gratis,
bør hverken indtægter eller indestående på foreningens bankkonto overstige de rimelige udgifter,
som knytter sig til foreningens virke.
§5. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen og erstatter de hidtidige vedtægter.
Vedtaget på IntRpol’s generalforsamling den 21. september 2011
Ændret på IntRpol’s generalforsamling den 30. september 2013
Ændret på IntRpol's ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 2015.
Ændret på IntRpol's ordinær generalforsamling den 4. oktober 2016
Ændret på IntRpols ordinære generalforsamling den 26. september 2017.
Ændret på IntRpols ordinære generalforsamling den 2. oktober 2018.
Ændret på IntRpols ordinære generalforsamling den 1. oktober 2019.

