Vedtægter for Danske Skoleelever 2019/20
KAPITEL 1: NAVN
§ 1: Organisationens navn er Danske Skoleelever (DSE).
Stk. 2: Internationalt benævnes organisationen The Association of Danish Pupils.
Stk. 3: Organisationen har hjemsted på sekretariatets adresse.
KAPITEL 2: FORMÅL
§ 2: Organisationens formål er at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske
interesser, at aktivere og politisere eleverne, samt at fremme og styrke elevdemokratiet.
Stk. 2: Organisationen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår på et
demokratisk og tværpolitisk grundlag.
KAPITEL 3: MEDLEMSFORHOLD
§ 3: Som medlemmer optages kollektivt elevråd på af staten anerkendte grundskoler, ungdomsskoler
og andre uddannelsesinstitutioner på grundskoleområdet, som tilslutter sig DSE’s formål
Stk. 2: Som medlemmer optages endvidere individuelt elever på de i stk. 1 nævnte
uddannelsesinstitutioner, som tilslutter sig DSEs formål.
Stk. 3: Som medlem betragtes ethvert elevråd eller enhver person, der ved kontakt med DSE har
ytret ønske om medlemskab, og som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. 4: Som medlemmer optages endvidere alternative elevråd, nærmere bestemmelser om
alternative elevråd findes under resolutionen ”Alternativt Elevråd”
Stk. 5: Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab.
Stk. 6: Medlemskab gælder for 12 måneder regnet fra indbetaling af medlemskontingent.
Stk. 7: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4: En hvilken som helst person eller organisation, som anerkender DSEs formål, og har indbetalt det
af generalforsamlingen fastsatte kontingent, kan optages som støttemedlem.
Stk. 2: Støttemedlemmer har ingen demokratisk indflydelse i DSE.
KAPITEL 4: MYNDIGHEDER
§ 5: Organisationens myndigheder er i prioriteret rækkefølge:
1) Generalforsamlingen
2) Landskonferencen
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3) Bestyrelsen
4) Formandskabet
§6 Organisations politiske vedtagne papirer har status i følgende rækkefølge
1)
2)
3)
4)
5)

Vedtægter
Principprogram
Styringssæt
Resolutioner
Udtalelser

KAPITEL 5: GENERALFORSAMLINGEN
§ 7: Den ordinære generalforsamling er organisationens højeste myndighed, og afholdes hvert år i
første halvår.
§ 8: Alle elever ved de i § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, der ikke har delegeret status, samt
fælleselevråd i kommuner, der har indgået Elevvenlig Kommune partnerskabsaftale med Danske
Skoleelever, kan deltage som observatører.
Stk. 2: Hver medlemsskole kan sende delegerede på baggrund af deres størrelse jævnfør dette
skema:
Elever

Delegerede

Skoler med 1 til 249 elever ..................5
Skoler med 250 til 399 elever ..............6
Skoler med 400 til 549 elever ..............7
Skoler med 550 til 799 elever ..............8
Skoler med 800 og flere elever............9
Derudover kan medlemsskoler sende det antal observatører, de ønsker.
Stk. 3: Medlemmer af bestyrelsen deltager som observatører.
Stk. 4: Alle elever ved de i § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, der ikke har delegeret
status, kan deltage som observatører.
§ 9: Den ordinære generalforsamling indvarsles senest 7 uger før afholdelsen. På organisationens
hjemmeside redegøres samtidig for regler omkring indlevering af forslag til resolutioner, samt
ændringsforslag til vedtægter, principprogram og styringssæt. Budgettet gøres ligeledes tilgængeligt
online.
Stk. 2: Forslag til resolutioner samt ændringsforslag til principprogram, styrringssæt og
vedtægter, indleveres skriftligt til DSE senest 2 uger før afholdelsen. Ændringsforslag til budgettet
indleveres senest 1 uge før afholdelsen.
Stk. 3: Forslag kan stilles af alle delegerede og elever fra medlemselevråd
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Stk. 4: Deltagermaterialet udsendes til de tilmeldte elever senest 1 uge før afholdelsen.
Stk. 5: Interne og eksterne udtalelser er kun gældende i ét år fra vedtagelsen. Resolutioner er
gældende fra vedtagelsen til de ændres af generalforsamlingen.
§ 10: Den ordinære generalforsamlings dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formalia
Behandling af bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Budgetrevision
Behandling af indkomne forslag
Behandling af arbejdsplan

7)

Valg af formand og næstformænd, 34 lokalt valgte (17 lokalformænd og 17
lokalnæstformænd for lokalafdelingerne og evt. tillægsmandater).

8)
9)

Valg af 3 interne revisorer samt 1 suppleant.
Eventuelt

Stk. 2: Den ordinære generalforsamlings forretningsorden skal altid indeholde bestemmelser om:
-

Afstemningsprocedure
Deadlines for forslag, ændringsforslag til ændringsforslag og opstillinger til personvalg

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når en enig bestyrelse eller 10 % af medlemmerne
begærer dette. Dog jf. stk. 2.
Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles senest 4 uger før afholdelsen.
§12: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Dette gør sig dog ikke gældende i
behandlingen af vedtægterne, her kræves 2/3 flertal jf. §29 stk. 1
KAPITEL 6: LANDSKONFERENCEN
§ 13: Den ordinære landskonference er organisationens næsthøjeste myndighed og afholdes hvert år
i september, oktober eller november.
§ 14: Alle elever ved de i § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner kan deltage på landskonferencen.
§ 15: Det er landskonferencens formål at tilbyde organisatorisk og politisk uddannelse til eleverne
samt at debattere relevante uddannelsespolitiske emner.
Stk. 2: Hver medlemsskole kan sende delegerede på baggrund af deres størrelse jævnfør dette
skema
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Elever

Delegerede

Skoler med 1 til 249 elever

5

Skoler med 250 til 399 elever

6

Skoler med 400 til 549 elever

7

Skoler med 550 til 799 elever

8

Skoler med 800 og flere elever

9

Derudover kan medlemsskoler sende det antal observatører, de ønsker.
Stk. 3: Medlemmer af bestyrelsen deltager som observatører.
Stk. 4: Alle elever ved de i § 3 stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, der ikke har delegeretstatus, kan deltage som observatører.
§ 16: Den ordinære landskonference indvarsles senest 5 uger før afholdelsen.
Stk. 2: Deltagermaterialet udsendes til de tilmeldte elever senest 1 uge før afholdelsen.
Stk. 3: Interne og eksterne udtalelser kan vedtages på landskonferencen og er gældende i ét år
fra vedtagelsen, eller frem til de ændres af generalforsamlingen. Udtalelser, der strider mod
stående politiske papirer vedtaget af generalforsamlingen, kan ikke vedtages på
landskonferencen.
§ 17: Den ordinære landskonference dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:
1)
2)
3)
4)

Formalia
Behandling af bestyrelsens halvårsberetning
Behandling af indkomne forslag til udtalelser
Eventuelt

Stk. 2: Den ordinære landskonferences forretningsorden skal altid indeholde bestemmelser om
deadlines for forslag, og opstillinger til personvalg
Stk. 3: I tilfælde af indsupplering til organisationens bestyrelse, gælder samme regler for
afstemnings- og valgprocedurer, som ved generalforsamlingen.
§18: Landskonferencen træffer beslutning ved simpelt flertal
KAPITEL 7: LOKALAFDELINGERNE
§ 19: Danske Skoleelever organiserer sig i lokalafdelinger. Disse er inddelt under de 5 danske regioner.
Lokalafdelingerne er opdelt efter nærmere geografisk bestemmelse under lokalafdelingsresolutionen.
Stk. 2: En lokalafdeling ledes af en lokalbestyrelse med 11 lokalbestyrelsesmedlemmer. Af disse
vælges der en formand for lokalafdelingen og en næstformand for lokalafdelingen. Formanden
og næstformanden for lokalafdelingen indtræder i bestyrelsen jf. §19 stk. 1. De nærmere
valgprocedure for lokalafdelingernes bestyrelser fastlægges i valgresolutionen.
Stk. 3: Man skal gå på en af staten anerkendt grundskole for at sidde i lokalbestyrelsen.
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Stk. 4: Lokalbestyrelsen er selvsupplerende, så vidt der inden for de næstkommende fire uger
ikke skal afholdes et af de to årlige stormøder. Ved dette tilfælde indsuppleres der til
lokalbestyrelsen efter regulære valgprocedurer (jvf. valgresolutionerne) på føromtalte stormøde.
Stk. 5: Såfremt et lokalbestyrelsesmedlem vælger at opstille til en anden post, vil vedkommende
automatisk træde af i samme øjeblik opstillingen træder i kraft.
§ 20: Danske Skoleelever er minimum organiseret i 17 lokalafdelinger. Hver lokalafdeling vælger sin
egen lokalbestyrelse.
Stk. 2: Hver lokalbestyrelse vælges af sin lokalafdeling.
Stk. 3: Man kan kun stille op til den lokalbestyrelse, der tilhører ens egen lokalafdeling i
størstedelen af sin valgperiode.
§ 21: Danske Skoleelevers bestyrelse kan ved 2/3 flertal godkende oprettelsen af nye lokalafdelinger.
Nærmere bestemmelser om lokalafdelingernes oprettelse findes i lokalafdelingsresolutionen.
Stk. 2: Ved oprettelse af nye lokalafdelinger, skal disse følge de øvrigt opstillede definitioner som
beskrevet i vedtægternes Kapitel 7.
Stk. 3: Nye lokalafdelinger skal godkendes af det næstkommende stormøde.
Stk. 4: Lokalformanden og lokalnæstformanden for nyoprettede lokalafdelinger, har mulighed for
at indgå i bestyrelsen med observatørstatus.
§ 22: Lokalbestyrelsen er ansvarlige for støtte og udvikle Danske Skoleelevers lokale aktiviteter og
arbejde
§ 23: Hver enkelt lokalbestyrelse skal fremsætte deres egne retningslinjer i den pågældende
lokalafdelings vedtægter.
Stk. 2: Danske Skoleelevers vedtægter kan underkende lokalafdelings vedtægter.
KAPITEL 8: BESTYRELSEN
§ 24: Bestyrelsen består af formanden, 1 næstformand med ansvar for bestyrelsen, 1 næstformand
med ansvar for sekretariatet og 34 lokalt valgte
Stk. 2: Man skal gå på en af staten anerkendt grundskolen, som er medlem af DSE for at sidde i
bestyrelsen
Stk. 3: Bestyrelsen er selvsupplerende, med undtagelserne af posterne som formand og
næstformænd, så vidt der inden for de næstkommende fire uger ikke skal afholdes et af de to
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årlige stormøder. I dette tilfældes indsuppleres der til bestyrelsen efter regulær valgprocedure
(jf. valgresolutionerne) på føromtalte stormøde.
Stk. 4: Såfremt formand eller næstformænd fratræder sine poster inden for valgperioden, kan
bestyrelsen konstituere en af føromtalte poster, til en af de i forvejen valgte i bestyrelsen.
Stk. 5: Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at opstille til en anden post, vil vedkommende
træde af i samme øjeblik, som opstillingen træder i kraft.
Stk. 6: Bestyrelsens lokalt valgte mandater fordeles som udgangspunkt med to til hver
lokalafdeling. Dog med den enkelte undtagelse af tillægsmandaterne. De nærmere
omstændigheder herom er beskrevet i valgbestemmelserne.
Stk. 7: Formandskabet består af formanden og de to næstformænd
§ 25: I bestyrelsen vedtages samtlige betydningsfulde beslutninger mellem stormøderne. Bestyrelsen
står samtidig for planlægning og forberedelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen står til ansvar over
for generalforsamlingen. Bestyrelsen står for udarbejdelse af kommissorier for bestyrelsen.
Bestyrelsen varetager i øvrigt den generelle ledelse af organisationen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret for ledelsen af sekretariatet til sekretariatschef eller
formandskab.
Stk. 3: Bestyrelsen kan i løbet af året nedsætte arbejdsgrupper, men er ikke pålagt nogen bestemt
arbejdsmetode.
Stk. 4: Bestyrelsen kan i sin forretningsorden løbende fastsætte nærmere regler for, hvem der
kan deltage i Danske Skoleelevers bestyrelsesmøder, aktiviteter, stormøder mv.
§ 26: Bestyrelsesåret løber fra generalforsamling til generalforsamling, og den nye bestyrelse tiltræder
umiddelbart efter valget.
Stk. 2: Valgperioden for formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen, næstformand med
ansvar for sekretariatet, lokalformænd samt lokalnæstformænd, er fra Generalforsamling til
Generalforsamling. Tillægsmandaters valgperiode er fra stormøde til stormøde.
Stk. 3: Dette med den ene undtagelse at formandskabet fortsætter i deres virke som DSE Ledelse
frem til og med d. 31. juni efter generalforsamlingen. Dog indgår de ikke længere med stemmeret
i DSEs bestyrelse
Stk. 4: Det nyvalgte formandskab vil have titel af tiltrædende formandskab og vil indgå i DSEs
bestyrelse fra valgtidspunktet
Stk. 5: Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal lade det tiltrædende formandskab afløse formandskabet i
perioden op til sommerferien
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KAPITEL 9: SEKRETARIATSFRIVILLIGE
§ 27: Det er muligt at sidde som frivillig på Danske Skoleelevers sekretariat.
Stk. 2: Bestyrelsen skal godkende frivillige, der ønsker at sidde på sekretariat. De
sekretariatsfrivillige indgår i det daglige arbejde under den daglige ledelse af sekretariatet.
Ydermere skal de også bidrage med deres erfaringer til bestyrelsen og organisationen til
bestyrelsesmøderne og på stormøderne.
Stk. 3: Sekretariatsfrivillige kan ikke indgå som medlemmer af bestyrelsen, eller
regionsbestyrelsen. Denne paragraf vedrører ikke formand og næstformænd for
landsorganisationen.

KAPITEL 10: ØKONOMI, TEGNINGSRET OG SEKRETARIAT
§ 28: Regnskabet løber fra d. 1/1 til 31/12.
Stk. 2: Regnskabet føres af en sekretariatschef ansat på kontrakt af bestyrelsen, under jævnligt
tilsyn af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer. Sekretariatschefen varetager
ledelsen af Danske Skoleelevers sekretariater og kan delegere sine kompetencer til ansatte og
frivillige på Danske Skoleelevers sekretariat under direkte ansvar over for sekretariatschefen.
Stk. 3: Køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt lånoptag, skal godkendes af bestyrelsen.
Alene låneoptagelse på mere end 250.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Når bestyrelsen
har vedtaget at købe, sælge, pantsætte eller optage lån, så tegnes foreningen af formandskabet
og sekretariatschefen jf. § 28. og § 28 stk.: 2
Stk.4: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
som påhviler foreningen.
Stk. 5: Kun sekretariatschefen har hæveret til Danske Skoleelevers giro- og bankkonto.
Stk. 6: Sekretariatschefen udarbejder økonomiske oversigter, der efter ønske fra bestyrelsen
skal fremlægges for denne samt godkendes.
Stk. 7: Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 8: Generalforsamlingen præsenteres for de interne revisorers kommentarer til regnskabet.
§29 Den internerevision har to grundlæggende opgaver. Den primære opgaver består i at sparre,
udvikle og give andre fremadrettede synspunkter på Danske Skoleelever udvikling. Dette sker i tæt
samarbejde med DSEs ledelse. Den sekundære opgave består i at udføre kontrol af at Danske
Skoleelever bruger organisationens midler i forlængelse af formålsparagraffen og herunder Danske
Skoleelever vedtægter.
Stk. 2: Der vælges 3 personer til den interne revision, samt 1 suppleant. Det tilstræbes at den interne
revision sammensættes af personer med forskellige kompetencer, der samlet set understøtter
udførelse af den internerevisions primære og sekundære opgaver.
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Stk. 3: Der vælges til den interne revision, 2 medlemmer for en toårig periode, samt ét medlem der
sidder for en etårig periode. Suppleanten vælges også for en ét årig periode.
§ 30: Hvert år, den anden weekend i december, samles bestyrelsen for at fastlægge budgettet for det
kommende år. Det pålægger sekretariatschefen at udarbejde forslag til budget.
§ 31: Foreningen tegnes af det siddende formandskab.
Stk. 2: I forbindelse med økonomi tegnes foreningen jf. § 28 og den af bestyrelsen ansatte
sekretariatschef.
Stk. 3: Det er formandskabet, der på vegne af bestyrelsen formelt ansætter sekretariatschefen.
I dennes ansættelseskontrakt kan nærmere forhold vedr. tegningsret beskrives.
KAPITEL 11: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING
§ 32: Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt
de delegerede.
Stk. 2: Konsekvensrettelser, som følge af vedtægtsændringer, foretages automatisk.
Stk. 3: Dispensationer fra disse vedtægter kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling
med ¾ flertal blandt de delegerede. Dog kan der ikke dispenseres fra kapitel 11 og 12.
§ 33: Organisationen kan kun nedlægges såfremt der ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger opnås 2/3 flertal herfor.
Stk. 2: Ved opløsning af DSE skal organisationens midler bruges i overensstemmelse med
formålet. Generalforsamlingen træffer nærmere beslutning herom
KAPITEL 12: SOLNEDGANGSKLAUSULER
§34: DSEs vedtægter har mulighed for at indeholde solnedgangsklausuler. Disse beskriver en given
vedtægts udløb.
Der påhviler §26 en solnedgangsklausul. Denne vedtægt og dennes tilhørende stk. 2, 3 , 4 og 5, vil
hvis GF20 ikke beslutter andet ændres til
”§ 26: Bestyrelsesåret løber fra generalforsamling til generalforsamling, og den nye bestyrelse
tiltræder umiddelbart efter valget.
Stk. 2: Valgperioden for formand, næstformand med ansvar for bestyrelsen, næstformand
med ansvar for sekretariatet, lokalformænd samt lokalnæstformænd, er fra
Generalforsamling til Generalforsamling. Tillægsmandaters valgperiode er fra stormøde til
stormøde.”
KAPITEL 13: IKRAFTTRÆDEN
§ 35: Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på Danske Skoleelevers
generalforsamling 2003. Ved efterfølgende ændringer træder disse i kraft umiddelbart efter
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vedtagelsen. Ændringer af kapitel 10 og 11 træder dog først i kraft umiddelbart efter den officielle
lukning af den pågældende generalforsamling, hvorpå de er blevet vedtaget.

DSEs Vedtægter er opdateret d. 05.04.2019 ved DSEs Generalforsamling. Således opfatter af de
tilstedeværende dirigenter og referenter

Tobias Ameland Malthesen
Dirigent

Mathias Green
Dirigent

Agnete Vienberg Hansen
Referent

Miranda Wernay Dagsson
Referent
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