Vedtægter for: ” GO – medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik ”
d.14.marts 2011
§ 1 Navn
Foreningens navn er ”GO – medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik”.
Foreningens internationale navn er The Association of Danish Medical Students with an Interest in
Gynecology and Obstetrics.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for specialet gynækologi og obstetrik, samt forbedre
kommunikationen mellem medicinstuderende og læger indenfor specialet.
§ 3 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns Universitet, Panum Instituttet.
Foreningens adresse er:
” GO – medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik”
Blegdamsvej 3C
2200 København N.

§ 4 Medlemmer
Som medlemmer optages: Medicinstuderende på danske sundhedsvidenskabelige fakulteter samt
yngre læger, som ikke kan optages i FYGO. Kun disse medlemmer har stemmeret ved foreningens
generalforsamling og møder. Det er kun medicinstuderende, som kan stille op til bestyrelsen.
Stk. 2. Hvis medlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens
anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra
den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres ved en generalforsamling, hvor
den endelige beslutning tages.
Stk. 3. Medlemmer holdes økonomisk ansvarlige for lånt udstyr.
§ 5 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige
generalforsamling for alle medlemmer. Kontingentet løber 1. april til 31. marts, uafhængigt af

indbetalingsdato, og opkræves i marts måned efter fastsættelse af kontingent på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen kan give dispensation fra ovenstående betalingsdato.
§ 6 Arbejdsområder
Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Alle møder og arrangementer
annonceres enten i MOK eller via andre medier. Månedsmøder søges regelmæssigt afholdt i løbet
af semesteret.
§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til seks medlemmer og et antal suppleanter fastsat på
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarligt efter generalforsamlingen.
Følgende poster kan fordeles mellem bestyrelsens medlemmer: Formand, næstformand, kasserer,
sekretær, webmaster og arrangementsansvarlig. Medlemmer af bestyrelsen vælges ved den
ordinære generalforsamling for et år ad gangen
Stk. 2. Der skal altid vælges én formand og én kasserer og disse poster kan ikke bestrides af
samme person. Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til
én stemme ved bestyrelsesmøder. Suppleanterne har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder. Ved
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Dersom formanden eller et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden eller har
forventet fravær af mere end 6 mdr. varighed, kan bestyrelsen vælge at re-konstituere sig og
herunder indkalde bestyrelsens suppleanter. Ved frafald af suppleanterne kan bestyrelsen vælge
at supplere sig med et af foreningens ordinære medlemmer indtil nyvalg kan finde sted, dvs. indtil
førstkommende generalforsamling. Afstemningerne i bestyrelsen er skriftlige, hvis et
bestyrelsesmedlem ønsker dette.
Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Stk 4. Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i
bestyrelsen med mindre mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 5. Foreningens økonomi tegnes alene af kassereren, som, på vegne af bestyrelsen, varetager
administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse.
§ 8 Udvalg
Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller delegere opgaver til medlemmer f.eks.:
Økonomi/PR-udvalg, der administrerer medlemsregister og kontingent, og tegner foreningens
profil udadtil i samarbejde med bestyrelsen eller aktivitetsudvalg, som sørger for afholdelse af
foredrag og kurser.

Der opfordres til, at foreningens medlemmer tager selvstændige initiativer, som kan komme
foreningen og dens medlemmer til gode. Bestyrelsen skal informeres om eventuelle tiltag og
godkende disse.
§ 9. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned. Bestyrelsen annoncerer via passende
medier til alle medlemmer senest tre uger før afholdelse af denne med foreløbig dagsorden.
Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse
til de fremmødte.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper.
4) Godkendelse af foregåendes års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent.
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt.

Stk 2. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Alle medlemmer kan komme med forslag.
Stk 3. Alle medlemmer af forening er stemmeberettiget. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning,
men skal være skriftlig, hvis blot ét medlem ønsker det.
Stk 5. Ved stemmelighed til valg skal der foretages et bundet omvalg. Ved ny stemmelighed
afgøres valget ved lodtrækning.
Stk 6. Emner til afstemning skal være anført som særskilte punkter på dagsordenen.
§ 10. Regnskab

Ved den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab for det
forløbne regnskabsår, samt budget og forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
Stk 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 11. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Ellers indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor afstemninger afgøres efter
simpelt flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med minimum 2
ugers varsel.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst to medlemmer af
denne ønsker det, eller hvis 10 medlemmer af foreningen ønsker dette. Bestyrelsen skal indkalde
til ekstraordinær generalforsamling med minimum 2 ugers varsel efter bestemmelserne for
ordinær generalforsamling.
§ 13. Opløsning af foreningen
Beslutningen om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
foreningens medlemmerne er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes en ny ekstraordinær
generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da
stemme for opløsningen.
Stk 2. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens midler ligeligt blandt medlemmerne.

