
Gefions Elevråd

Navn, formål og medlemskab

§ 1 Elevrådet hedder Gefions Elevråd.

§ 2 Gefions Elevråd har hjemsted på Gefion Gymnasium.

§ 3 Gefions Elevråd er medlem af landsorganisationen Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning.

§ 4 Formålet for Gefions Elevråd er at opretholde og dyrke elevdemokratiet på Gefion
Gymnasium.

§ 5 Elevrådet har som udgangspunkt ingen politisk overbevisning, men kan gennem en
demokratisk afstemning tage stilling til politiske emner. Ydermere kan elevrådet have
oplægsholdere fra politiske grupper uden at disse repræsenterer elevrådet eller dets
holdninger.

Elevrådsrepræsentanter

§ 6 Gefions Elevråd består af to repræsentanter og to suppleanter fra hver klasse, som vælges
ved skolestart i august.

§ 6 (ændringsforslag) Gefions Elevråd består af en repræsentant og en suppleant fra hver
klasse, som vælges ved skolestart i august.

stk.1 For 1.g gælder det, at der efter grundforløbets afslutning er genvalg i de nye
studieretningsklasser. Her vælges på ny to repræsentanter og to suppleanter, som
sidder fra efteråret og frem til skoleårets slutning.

stk.2 Hvis en repræsentant ønsker at trække sig fra posten, inden året er omme, skal
der vælges en ny i vedkommendes klasse.

§ 7 Elevrådsrepræsentanter har stemmeret til møderne.
stk.1 Er elevrådsrepræsentanter hindret i at deltage til elevrådsmøder, er det
suppleantens opgave at varetage repræsentantens opgaver. I så fald overgår
repræsentantens stemme til suppleanten.

Elevrådsbestyrelsen og tilhørende opgaver
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§ 8 Gefions Elevråd har en elevrådsbestyrelse på 11 medlemmer. Elevrådsbestyrelsen består
af én kasserer, to skolebestyrelsesmedlemmer samt én til tre forpersoner. Resten er menige
medlemmer valgt ind af Gefions Elevråd.

stk. 1 Forpersonen/erne er elevrådets ansigt udadtil og fungerer som talerør til
ledelsen. Forpersonen optager automatisk den ene post som skolebestyrelsesmedlem.

stk. 2 Kassereren står for elevrådets økonomi, herunder regnskab og bogholderi, og
skal til enhver tid have et overblik over elevrådets økonomi.

stk. 3 Der vælges ét skolebestyrelsesmedlem ud over forpersonen, som begge to har
til opgave at deltage i skolens bestyrelsesmøder.

stk. 4 For skolebestyrelsesmedlemmerne gælder det, at man kun er valgbar, hvis man
som udgangspunkt kan deltag i fire skolebestyrelsesmøder.

§ 9 Valg af forperson/-er, kasserer og skolebestyrelsesmedlemmer sker i december på Gefions
Elevråds generalforsamling.

§ 10 Valg af menige til elevrådsbestyrelsen foregår på Gefions Elevråds generalforsamling.
stk. 1 Om muligt skal hver årgang være repræsenteret i elevrådsbestyrelsen.

§ 11 I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem går af før tid, skal personen, som overtager posten
afslutte det foregående medlems valgperiode.

§ 12 De valgte elevrådsrepræsentanter kan stille mistillid til en enkeltperson/flere
enkeltpersoner fra bestyrelsen, eller hele bestyrelsen, hvis der blandt de fremmødte
stemmeberettigede er almindeligt flertal for dette. Dette kan ske til et ethvert elevrådsmøde,
men skal annonceres minimum to uger før mødet. I tilfælde heraf skal der på næstkommende
elevrådsmøde laves nyvalg til de gældende poster.

§ 13 Det er elevrådsbestyrelsens opgave at planlægge elevrådets månedlige møder. Hertil
hører, at føre fravær, at lægge møder ind i skemaet og at sende dagsordener ud til
medlemmerne.

stk. 1 Dagsordenen skal være sendt ud senest 48 timer før elevrådsmødet.

Elevrådsmøder

§ 14 Gefions Elevråd bestræber sig på at have ét elevrådsmøde om måneden og to
elevrådsbestyrelsesmøder om måneden.

stk. 1 Alle elever på Gefions Gymnasium er velkomne til elevrådsmøderne, men kun
de valgte elevrådsrepræsentanter har stemmeret.
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stk. 2 Alle elever på Gefions Gymnasium er velkomne til
elevrådsbestyrelsesmøderne, men kun elevrådsbestyrelsen har stemmeret.

§ 15 Det kræves at der bliver taget referat til elevråds- og elevrådsbestyrelsesmøder.
stk. 1 Alle referater skal kunne tilgås af alle i elevrådet.
stk. 2 Hvis efterspurgt kan elevrådsrepræsentanter frit dele referater med vilkårlige
elever på gefion.

§ 16 Elevrådsmøder tilstræbes at ligge i 2. eller 3. modul, og der er så vidt muligt mødepligt.

§ 17 Der registreres fravær ved både elevrådsmøder samt elevrådsbestyrelsesmøder. Ved op
til tre ganges manglende fremmøde står det Gefions Elevråd frit for, at bede repræsentanten
finde en permanent afløser.

stk. 1 Det er kun elevrådsrepræsentanter, suppleanter og elevrådsbestyrelsen som kan
få godskrevet deres fravær for elevrådsarbejde.

Generalforsamling

§18 Generalforsamlingen er elevrådets højeste myndighed og tilstræbes senest afholdt i
december måned.

stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes til af elevrådsbestyrelsen senest 2 uger før
afholdelse, hvor fristen for vedtægtsændringer er 24 timer før mødets afholdelse.

stk. 2 Alle elever på Gefions Gymnasium er velkomne men kun
elevrådsrepræsentanter har stemmeret til generalforsamlingen.

§ 19 Til generalforsamlingen gennemgås følgende punkter:
1) Bestyrelsens beretning, herunder økonomisk beretning fra kassereren
2) Behandling af ændringsforslag til vedtægter
3) Valg til forperson/-er, kasserer, skolebestyrelsesmedlemmer og menige
4) Fremlæggelse af årsplan

§ 20 Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.

stk. 1 Den vedtægtsbestemte dagsorden er i tilfælde af en ekstraordinær
generalforsamling suspenderet. Forslag til dagsorden på en ekstraordinær
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage i forvejen.

Hyttetur

§ 21 Hytteturen er årlig og for alle elevrådets medlemmer. Alle fremmødte har stemmeret.
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§ 22 Turen er til for at styrke elevrådsfællesskabet og gøre status over elevrådsarbejdet.

§ 23 Mødet skal som minimum indeholde:
1) Introduktion til elevrådet
2) Sociale aktiviteter
3) Indsamling til årsplan
4) Oplæg om DGS

Stemmeprocedure

§ 24 Ved afstemninger og lign. giver man ikke sin mening til kende ved klap, råb eller andet.

§ 25 Ved personvalg stemmer Gefions Elevråd anonymt. I alle andre tilfælde stemmer
elevrådet med håndsoprækning.

stk. 1 Enhver kan få sin stemme ført til referat.

§ 26 Stemmes et tiltag igennem hos Gefions Elevråd, kan det betragtes som retvisende for
hele Gefion Gymnasiums elevgruppes holdning til det pågældende emne/tiltag.

§ 27 Hvis en stemmeberettiget skønner en afstemning nødvendig, skal en sådan foretages.

§ 28 Alle afstemninger i elevrådet afgøres ved almindeligt flertal, dog ikke
vedtægtsændringer, som kræver ⅔ flertal.

§ 29 Hvis et elevrådsmøde går over tid og ⅔ af de stemmeberettigede forbliver kan en
afstemning stadig foretages.
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