DGS’ Vedtægter
Senest revideret på DGS' Landsmøde den 28.-30.april 2017

Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab
1.1 Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS.
1.2 Foreningens engelske navn er The Union of Danish Upper Secondary School Students.
1.3 Med gymnasieelev forstås en person indskrevet på et uddannelsesforløb på stx, hf eller IB. En institution,
der udbyder et sådan forløb, omtales gymnasieskole.
2 DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.
3.1 DGS’ formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere
og aktivere gymnasieleverne.
3.2 DGS’ holdninger, arbejdsopgaver og arbejdsmetoder fastsættes overordnet af landsmødet i bl.a.
principprogrammet og arbejdsplanen.
3.3 DGS arbejder uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser.
4.1 Som medlem optages elevrådet på enhver gymnasieskole, der har en tillidselev eller har en under
uddannelse.
4.2 Medlemskab tegnes ved betaling af det af landsmødet fastsatte gymasieelevafhængige kontingent.
Bestyrelsen kan dog vedtage en lavere kontingentsats for enkelte skoler, hvis dette findes nødvendigt.
Anmodninger herom indleveres til DGS' sekretariat.
4.3 Såfremt et medlem aktivt modarbejder DGS eller DGS’ formål kan forretningsudvalget
ophæve deres medlemskab. Elevrådet har ret til at blive hørt, når deres sag behandles.
4.4 Medlemsåret løber fra d. 1. januar til 31. december.
4.5 Medlemskab gælder til udmeldelse til DGS’ landskontor.
4.6 Forretningsudvalget kan med to tredjedeles flertal ekskludere en gymnasieelev fra Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning med øjeblikkelig virkning, så vedkommende ikke kan deltage i
organisationens aktiviteter. Dette kan kun ske, hvis eleven modarbejder organisationens interesser. Denne
beføjelse kan udelukkende gøres gældende, såfremt et eller flere kriterier er opfyldt:
1) Eleven udøver organisationsskadelig virksomhed,
2) eleven har ydet betydelig fysisk eller psykisk skade imod en anden aktiv af organisationen, og/eller
3) eleven har ydet en betydelig økonomisk skade på organisationens ejendom eller groft uagtsomt
påført organisationen et betydeligt erstatningsansvar på materiel såvel som personer.
Eleven og evt. bisidder har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. Såfremt forretningsudvalget har
truffet beslutningen om ekskludering af en elev, har denne elev mulighed for at anke beslutningen på
førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsesmødet skal tage stilling til vedkommendes
ekskludering. Eksklusionen skal opretholdes af et simpelt flertal i bestyrelsen.
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Kapitel 2: Myndigheder og organer
5.1 Organisationens myndigheder er i prioriteret rækkefølge:
Landsmødet,
aktivitetskonferencen,
bestyrelsen,
forretningsudvalget,
den daglige ledelse.
5.2 Organisationens politisk vedtagne papirer har status i følgende rækkefølge:
Vedtægter,
principprogram,
arbejdsplan,
udtalelser,
politiske papirer,
bestyrelsens beslutninger.
5.2.1 Udtalelser følger bestemmelsen om udtalelser jf. 6.1
6.1 Når en udtalelse bliver fem stormøder gammel forældes denne på datoen for 4-ugersposten til det sjette
stormøde.
6.2 Elever og elevråd kan på det sjette stormøde herefter begære at opretholde en eller flere af de
udtalelser, der udløber. Der sker efterfølgende en afstemning for at se, om stormødet ønsker udtalelsen
opretholdt.
6.3 Hvis en forældet udtalelse ikke bliver opretholdt på det sjette stormøde slettes denne.

Kapitel 3: Generelle bestemmelser om valg og afstemninger
7.1 Ved alle afstemninger, hvor nærmere ikke er angivet, træffes beslutninger med simpelt flertal.
7.2 Med simpelt flertal forstås flere stemmer for end imod. Med 2/3-flertal forstås dobbelt så mange stemmer
for som imod.
7.3 Alle personvalg og tillidsafstemninger i DGS foregår hemmeligt og skriftligt.
7.4 Ved personvalg i DGS er alle gymnasieelever valgbare, når ikke andet er angivet. Opstillede kan få lov at
se deres egne stemmetal ved henvendelse til stemme- og mandatudvalget i op til en time efter
offentliggørelse af valget. Resultatet må ikke videregives.
7.5 Ved personvalg og andre skriftlige afstemninger tildeles den stemmeberettigede et antal stemmesedler
svarende til det antal stemmer, som vedkommende bærer.
7.6 Ved valg i et af DGS’ organer, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver
stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal
poster, som skal besættes. Valgt er de kandidater som opnår flest stemmer.
7.7 Ved valg i et af DGS’ organer, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest
støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede
stemmesedler, går de kandidater med flest støtter videre til næste runde. En kandidat er valgt, når denne i en
runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller
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en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne
valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, medmindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive
tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50 % af de indleverede stemmesedler viser
tillid.
7.8 Ved stemmelighed afholdes en ny afstemning mellem de kandidater, der er stemmelighed imellem. Er
der stadig stemmelighed efter omafstemning, trækkes der lod. Lodtrækning foregår offentligt.
7.9 Ved valg af formand/-kvinde/-person, organisatorisk næstformand/-kvinde/-person, økonomisk
næstformand/-kvinde/-person skal skriftlig motivation for kandidatur udsendes til alle gymnasieskolers
elevråd to uger før valget. Den skriftlige motivation skal være DGS’ landskontor i hænde senest tre uger før
valget.
7.10 Valg af formand/-kvinde/-person, organisatorisk næstformand/-kvinde/-person, økonomisk
næstformand/-kvinde/-person og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire adskilte afstemninger i nævnte
rækkefølge.
7.11 Hvis posten som formand/-kvinde/-person er ledig, tiltræder den organisatoriske næstformand/-kvinde/person som formand/-kvinde/-person. Hvis posten som hhv. organisatorisk næstformand/-kvinde/-person
eller økonomisk næstformand/-kvinde/-person er ledig, konstituerer bestyrelsen en ny hhv. organisatorisk
næstformand/-kvinde/-person eller økonomisk næstformand/-kvinde/-person blandt sine medlemmer.
Konstituering af hhv. organisatorisk næstformand/-kvinde/-person eller økonomisk næstformand/-kvinde/person gælder til førstkommende landsmøde eller aktivitetskonference, hvor der afholdes nyvalg. Er en
konstitueret organisatorisk næstformand/-kvinde/-person tiltrådt som formand/-kvinde/-person, afholdes der
ligeledes nyvalg til posten som formand/-kvinde/-person.
7.12 Ved nyvalg pga. konstitueringer (jf. 7.11) kan aktivitetskonferencen tillade, at den
konstituerede opstiller til den pågældende post, selvom dette strider mod 7.4.
7.13 Et organ med ret til at besætte en post kan til hver en tid afsætte den, som besidder posten, og derefter
foretage nyvalg. Poster som besættes samlet, kan kun afsættes samlet.
7.14 I intet organ i DGS kan der stemmes pr. fuldmagt.
7.15 Ved valg til hf-udvalg er udelukkende kursister indskrevet på et hf-uddannelsesforløb valgbare. Dette
gælder enkeltfag, to-, tre- og fireårige hf-forløb.

Kapitel 4: Landsmødet
8.1 Landsmødet er DGS’ højeste myndighed.
8.2 Landsmødet består af deltagere i form af:
- repræsentanter for gymnasieskolernes elevråd,
- medlemmer af bestyrelsen,
- sekretariatet og
- individuelle gymnasieelever
8.3 Elevrådet ved enhver gymnasieskole har én stemme. Medlemmer af DGS tildeles desuden yderligere to
stemmer. Elevrådet fordeler frit disse stemmer mellem dets repræsentanter.
8.4 Elevrådet kan, blandt gymnasieeleverne på dets skole, vælge et ubegrænset antal
repræsentanter.
8.5 Medlemselevråd tildeles, foruden de i 8.3 angivne stemmer, én tillægsstemme pr. påbegyndte 300.
årselev. Elevrådet fordeler selv tillægsstemmerne mellem dets repræsentanter. Dog kan en repræsentant, der
bærer en tillægsstemme, ikke bære andre stemmer.
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8.6 Ved årselever forstås det gymnasieelevtal, som skolen senest har opgivet til Undervisningsministeriet.
8.7 Alle de i 8.2 nævnte deltagere har taleret på landsmødet.
8.8 Bestyrelsen kan beslutte at invitere gæster til landsmødet.
9.1 Det ordinære landsmøde træder sammen én gang hvert år i februar, marts eller april.
9.2 Senest seks uger før det ordinære landsmøde sendes elektronisk til alle gymnasieskolers elevråd:
- indkaldelse til DGS’ landsmøde med orienteringer.
9.3 Senest fire uger før det ordinære landsmøde sendes til alle gymnasieskolers elevråd elektronisk og med
almindelig postgang:
- bestyrelsens skriftlige politiske og organisatoriske beretning;
- bestyrelsens forslag til arbejdsplan;
- andre forslag, bestyrelsen ønsker at fremsætte til behandling;
- endeligt udkast til revideret regnskab for senest afsluttede regnskabsår;
- bestyrelsens økonomiske beretning;
- de kritiske revisorers bemærkninger;
- bestyrelsens forslag til dagsorden og forretningsorden og
- liste over udløbende udtalelser jf. 6.1
9.4 Elevråd har ret til at få sendt (ændrings)forslag ud med de i 9.2 og 9.3 nævnte papirer. Dette
forudsætter, at de er landskontoret i hænde senest hhv. seks og fire uger før det ordinære landsmøde.
10.1 Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal som minimum indeholde:
- behandling af bestyrelsens beretning;
- behandling af det reviderede regnskab;
- vedtagelse af arbejdsplan og fastsættelse af kontingenter;
- behandling af indkomne forslag og
- valg af formand/-kvinde/-person, organisatorisk næstformand/-kvinde/-person, økonomisk
næstformand/-kvinde/-person, otte øvrige bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter og to kritiske
revisorer.
10.2 Landsmødet kan under formalia kræve bestyrelsens driftsbudget til behandling.
10.3 Ved landsmødets start vælges op til fire dirigenter til at lede mødet. Landsmødet stemmer
om en indstilling fra bestyrelsen til samlet dirigentskab. Falder indstillingen foretages valg jf.
kapitel 2.
10.4 Ved valg af dirigenter og kritiske revisorer er alle mennesker valgbare.
10.5 Landsmødet kan i arbejdsplanen beslutte at nedsætte udvalg med et antal medlemmer valgt af
landsmødet. Valg af disse skal i så fald foretages efter valg af bestyrelse (jf. 7.10).
11.1 Ekstraordinært landsmøde indkaldes hvis mindst 1/4 af medlemmerne eller 1/3 af
bestyrelsen kræver dette med skriftlig angivelse af forslag til dagsorden.
11.2 Det ekstraordinære landsmøde indkaldes af bestyrelsen senest seks uger, efter kravet er fremsat i
henhold til 11.1, og med mindst to ugers varsel ved udsending af forslag til dagsorden fra de, som har krævet
det ekstraordinære landsmøde.
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Kapitel 5: Aktivitetskonferencen
12.1 Aktivitetskonferencen er DGS’ næsthøjeste myndighed og sammentræder én gang årligt i oktober,
november eller december.
12.2 Aktivitetskonferencen sammensættes som landsmødet, jf. 8.2-8.8.
12.3 Aktivitetskonferencens formål er at være forum for diskussion mellem DGS’ centrale ledelse,
regionerne, elevrådene og eleverne. Endvidere evaluerer den bestyrelsens arbejde og foretager nødvendige
suppleringsvalg. Desuden fastlægger aktivitetskonferencen organisationens fokus frem mod næstkommende
landsmøde.
12.4 Senest seks uger før aktivitetskonferencen sendes elektronisk til alle gymnasieskolers
elevråd:
- indkaldelse til DGS’ aktivitetskonference med orienteringer.
12.5 Senest fire uger før aktivitetskonferencen sendes til alle gymnasieskolers elevråd med
almindelig postgang:
- bestyrelsens skriftlige politiske og organisatoriske halvårsberetning;
- forslag, bestyrelsen ønsker at fremsætte til behandling;
- regnskab frem til højest to måneder før aktivitetskonferencen;
- bemærkninger til halvårsregnskabet fra den økonomiske næstformand/-kvinde/-person og de kritiske
revisorer;
- bestyrelsens forslag til dagsorden og forretningsorden og
- liste over udløbende udtalelser, jf. 6.1
13.1 Aktivitetskonferencens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
- behandling af bestyrelsens halvårsberetning;
- behandling af halvårsregnskab og den økonomiske næstformands/-kvindes/-persons bemærkninger;
- behandling af bestyrelsens forslag til budget for næstkommende regnskabsår;
- behandling af indkomne forslag og
- evt. supplerende valg til ledige poster i bestyrelse og udvalg, som normalt besættes af landsmødet.
13.2 Aktivitetskonferencen ledes af et dirigentskab, som på landsmødet (jf. 10.3 og 10.4).

Kapitel 6: Myndigheder
14.1 DGS’ højeste myndighed mellem landsmøder og aktivitetskonferencer – og omvendt – er bestyrelsen.
14.2 Bestyrelsen består af den/de af landsmødet valgte formand/-kvinde/-person, organisatorisk
næstformand/-kvinde/-person, økonomisk næstformand/-kvinde/-person, hf-udvalgsrepræsentanter, otte
øvrige bestyrelsesmedlemmer og IB-repræsentant. Disses mandat løber fra 1. juli til 30. juni. Endvidere
består bestyrelsen af 18 regionssekretærer, jf. 21.5.
14.3 Bestyrelsen afholder mindst syv ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni.
14.4 Til supplering af de menige bestyrelsesmedlemmer vælger og prioriterer landsmødet tre suppleanter,
der indtræder med fuld stemmeret i bestyrelsen, i fald de menige bestyrelsesmedlemmer er forhindrede eller
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udkonstitueres. Suppleanterne har mødepligt.
14.5 Bestyrelsen afholder sit første, konstituerende, møde i juli.
14.6 Gymnasieelever kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette gælder dog ikke ved personsager,
hvor mødet kun er åbent for bestyrelsens medlemmer.
14.7 Bestyrelsen kan med simpelt flertal tilforordne personer, som den ønsker skal følge dens arbejde.
Tilforordnede har taleret.
14.8 Bestyrelsesmøder indkaldes af forretningsudvalget med mindst to ugers varsel.
14.9 Forretningsudvalget eller 1/3 af bestyrelsens medlemmer kan kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde
indkaldt. Forretningsudvalget er ansvarligt for at det sker indenfor 14 dage.
14.10 Et bestyrelsesmedlem valgt af stormødet, der udebliver fra to ordinære bestyrelsesmøder uden
acceptabelt afbud, udkonstitueres. Den udkonstituerede kan genvælges.
15.1 DGS’ højeste myndighed mellem bestyrelsesmøderne er forretningsudvalget.
15.2 Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen på dens konstituerede møde og består af formanden/kvinden/-personen, den organisatoriske næstformand/-kvinde/-person og den økonomiske næstformand/kvinde/-person, samt seks medlemmer valgt af og blandt bestyrelsens øvrige medlemmer.
15.3 Forretningsudvalget fungerer fra det er valgt og indtil 30. juni.
15.4 Forretningsudvalget holder mindst tolv ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni.
15.5 Personer med ret til at deltage i bestyrelsens møder kan deltage i forretningsudvalgets møder uden
automatisk taleret. Ved personsager er mødet kun åbent for forretningsudvalgets medlemmer.
15.6 En person, der udebliver fra to ordinære forretningsudvalgsmøder uden acceptabelt afbud,
udkonstitueres ved førstkommende bestyrelsesmøde. Den udkonstituerede kan genvælges.
16.1 Hf-udvalget består af et ubegrænset antal medlemmer. Udvalget har to repræsentanter i bestyrelsen.
16.2 Hf-udvalget afholder mindst fire ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni.
16.3 Hf-udvalget afholder sit første, konstituerende, møde i august. På mødet vælges to
bestyrelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse.
16.5 Hf-udvalget har beslutningskompetence på områder vedrørende hf-kursister og hf-kurser. Såfremt en
beslutning ligeså vedrører stx-elever og/eller stx-skoler, har kun bestyrelsen kompetence på området, efter
indstilling fra hf-udvalget. Bestyrelsen kan omstøde hf-udvalgets beslutninger (dog ikke personvalg).
16.6 Hf-udvalgets møder indkaldes med mindst to ugers varsel.
17.1 IB-netværket består af et ubegrænset antal IB-elever, og alle IB-elever har møde-, tale- og stemmeret til
IB-netværkets møder. Øvrige gymnasieelever har møde- og taleret.
17.2 Mellem IB-netværkets møder træffes beslutninger om netværkets arbejde af en executive committee,
der kan bestå af op til to IB-elever fra hver IB-skole. Disse kan vælges på ethvert IB-netværksmøde.
Derudover udpeger IB-netværket en repræsentant, der har sæde i den nationale bestyrelse.
17.3 Der afholdes som minimum fire møder i IB-netværket om året, som executive committee har ansvaret
for at indkalde. Såfremt dette ikke er muligt, er ansvaret bestyrelsens.
18.1 Den daglige administration af DGS foretages af sekretariatet inden for de rammer, som bestyrelse og
forretningsudvalg udstikker.
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18.2 Den daglige politiske og organisatoriske ledelse varetages af formanden/-kvinden/-personen, den
organisatoriske næstformand/-kvinde/-person og den økonomiske næstformand/-kvinde/-person i forening.
18.3 Sekretariatet består af frivillige og ansatte, som godkendes/ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra
forretningsudvalget.
18.4 Den centrale administration foregår fra DGS’ landskontor placeret i DGS’ hjemkommune. Dele af
sekretariatet kan fungere fra regionale kontorer e.l.
19.1 DGS’ regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
19.2 Et 3/4-flertal af bestyrelsens medlemmer kan på et bestyrelsesmøde afsætte den økonomiske
næstformand/-kvinde/-person.
19.3 Bestyrelsen kan meddele en eller flere personer prokura. Dette gælder i udgangspunktet to medlemmer
af den daglige ledelse til alle DGS’ konti samt de valgte regionskasserere til deres respektive regionskonti.
Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde prokuraen.
19.4 DGS’ regnskab revideres af en af bestyrelsen ansat statsautoriseret revisor.
19.5 Den kritiske revision kontrollerer løbende DGS’ økonomi, herunder kassebeholdningen, og aflægger
bemærkninger til relevante myndigheder. Det er den kritiske revisions opgaver at sikre overholdelsen af
relevante myndigheders beslutninger og organisationens økonomiske interesser. Den kritiske revision
arbejder uafhængigt af tidligere eller nuværende interesser i DGS og forholder sig kritisk i forhold til disse.
19.6 DGS kan optage lån gennem en bestyrelsesbeslutning med minimum 2/3-flertal
20.1 DGS har en fond: Aktivitetsfonden.
20.2 Aktivitetsfondens formål er at støtte aktiviteter og uddannelsespolitiske initiativer, der er foretaget af
elevråd, regioner eller enkeltpersoner, og som hører under DGS’ formålsparagraf.
20.3 Bestyrelsen disponerer over fondenes midler og kan tilbagekalde penge fra disse.

Kapitel 7: Regioner
21.1 Landet inddeles i ti geografisk sammenhængende regioner, som har sine geografiske udgangspunkt i énto byer (jf. 21.3).1
21.2 Regionernes formål er at sikre løbende erfaringsudveksling mellem elevrådene, at koordinere
gennemførelsen af DGS’ aktiviteter i området og via regionalt valgte bestyrelsesmedlemmer
(regionssekretærer) repræsentere områdets elever i DGS’ bestyrelse.
21.3 De geografiske udgangspunkter for regionerne er følgende byer: Aalborg, Skive, Aarhus, Kolding,
Aabenraa, Odense, Roskilde, Vordingborg2, Hillerød og København. Udgangspunkterne skal ses som
retningslinjer og udelukker derfor ikke møder eller anden aktivitet i andre byer i regionen.

1
2

Skal også behandles på Landsmødet 2018 for at træde i kraft.
Skal også behandles på Landsmødet 2018 for at træde i kraft.

7

21.4 Alle gymnasieskoler tilknyttes én region ud fra hensyn til transporttid, historiske tilhørsforhold og egne
ønsker. Det skal tilstræbes at en region har fem-tyve skoler tilknyttet (regionerne tilhørende
udgangspunkterne Aarhus, Roskilde og København undtaget). Fordelingen vedtages af bestyrelsen på dens
konstituerende møde og kan revideres løbende.
21.5 De 18 regionssekretærer tildeles de regioner, der har opnået de største kvotienter ved division af
regionens senest tilgængelige elevtal med divisorerne et, tre, fem og syv.
22.1 Regionen vedtager selv sine vedtægter efter retningslinjerne i 22.2-22.7.
22.2 En region navngives DGS-X, hvor X refererer til det geografiske område, regionen dækker.
22.3 Regionens højeste myndighed er årsmødet, som afholdes ordinært én gang hvert skoleår. Årsmødet
indkaldes af regionsledelsen i henhold til regionens vedtægter. Sker dette ikke, indkaldes årsmødet af DGS’
forretningsudvalg.
22.4 Årsmødet beslutter regionens vedtægter og en eventuel arbejdsplan og vælger regionens ledelse, som
mindst består af en regionskasserer og et antal regionssekretærer (jf. 21.5).
22.5 Ved valg af ledelse er kun gymnasieelever fra regionernes gymnasieskoler valgbare.
22.6 Regioner, der groft skader DGS, kan af bestyrelsen fratages retten til at bruge navnet DGS.
22.7 Hvis en region nedlægges, tilfalder dens evt. midler DGS.

Kapitel 8: Diverse
23.1 Vedtægterne kan ændres af landsmødet. Kapitel 1 kan kun ændres med 2/3-flertal og kapitel 7 og 8 kan
kun ændres, hvis det vedtages med 2/3-flertal på to landsmøder med mindst 9 og højest 15 måneders
mellemrum.
23.2 Vedtægtsændringer træder i kraft ved det endeligt vedtagne landsmødes afslutning.
23.3 Landsmødet kan med 2/3-flertal dispensere fra disse vedtægter, kapitel 7 og 8 undtaget.
Dispensation gælder til landsmødet opløses.
24 DGS kan kun opløses, hvis det vedtages med 2/3-flertal på to landsmøder med mindst 9 og højest 15
måneders mellemrum. Ved DGS’ opløsning skal foreningens aktiver bruges iht. DGS’ formål.
25 Alle ændringsforslag skal akkompagneres af en skriftlig motivation.
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