
MODSTRØMS VEDTÆGTER 
Vedtages ifm. Modstrøms stiftelse på foreningsværkstedet 2019 
 
 

Kapitel 1  Navn og hjemsted  
 

§ 1.1 Foreningens navn er Modstrøm - Foreningen for FGU-elever og unge 
omkring FGU (Herefter: Modstrøm). 

 
§ 1.2  Modstrøm er landsdækkende og har adresse i København. 
 

 

Kapitel 2  Formål  
 

§ 2.1  Modstrøm organiserer FGU-elever samt unge i alderen 15-25 år omkring FGU 
dvs. unge, der tidligere har gået på FGU/produktionsskole og unge, der er i 
målgruppen for FGU (Herefter: FGU-elever og unge omkring FGU). 

 
§ 2.2  Modstrøms formål er at arbejde for et bedre og mere rummeligt 

uddannelsessystem og samfund, herunder: 
- at varetage FGU-elever og unge omkring FGU’s interesser 
- at bygge et rummeligt og anerkendende fællesskab for unge, der går 

mod strømmen 
 
§ 2.3  Modstrøm arbejder uafhængigt af religiøse, økonomiske og partipolitiske  

interesser. 
 
 

Kapitel 3  Medlemmer og kontingent 
 

§ 3.1  Modstrøm optager elevråd på FGU-institutioner samt unge 
omkring FGU som medlemmer. 

 
§ 3.2 Modstrøm organiserer FGU-eleverne kollektivt. Det betyder, at når et  

elevråd melder sig ind i Modstrøm, så opnår alle elever på FGU-institutionen 
automatisk medlemsrettigheder i Modstrøm, når kontingentet er betalt. 
 

§ 3.3 Unge omkring FGU melder sig ind i Modstrøm individuelt.  
 
§ 3.4 Modstrøms sekretariat har ansvar for at behandle både kollektive og  

individuelle indmeldelser og opkræve kontingent. Sekretariatet behandler 
ligeledes udmeldelser.  
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§ 3.5 Kontingentet for kollektive medlemskaber fastsættes af Modstrøms Ungeråd 
og betales af FGU-institutionerne. Individuelle medlemskaber er gratis.  

 
 

Kapitel 4  Organisation og beslutningskompetencer 
 
§ 4 Beslutningskompetencen i Modstrøms organisation ligger i følgende 

rækkefølge:  
 

1. Foreningsværkstedet (generalforsamling) 
2. Ungerådet (bestyrelse) 

 
 

Kapitel 5  Foreningsværksted 
 

§ 5.1  Foreningsværkstedet er Modstrøms højeste myndighed. Det holdes en gang 
om året. 
 

§ 5.2  Modstrøms sekretariat er ansvarlig for at indkalde bedst muligt til det årlige  
foreningsværksted senest 6 uger inden det afholdes. Indkaldelse skal altid 
sendes på mail til de FGU-institutioner, hvor elevrådene er medlemmer (att. 
Elevrådet) samt til alle individuelle medlemmer. 
 

§ 5.3  Det årlige foreningsværksted skal som minimum indholde:  
- Valg af ungeråd 
- Beslutning om en sag, Modstrøm skal arbejde for det kommende år 

 
§ 5.4  Alle individuelle medlemmer og elever med medlemsrettigheder kan  

tilmelde sig og er stemmeberettiget og valgbare på det årlige  
foreningsværksted. 

 
 

Kapitel 6  Ungerådet 
 

§ 6.1  På det årlige foreningsværksted vælger deltagerne et ungeråd, som er  
Modstrøms øverste myndighed mellem foreningsværkstederne.  
 

§ 6.2  Ungerådet består af 10-15 medlemmer. Flertallet skal være elever på FGU på  
valgtidspunktet. Derudover vælges op til 5 suppleanter til at indgå i  
ungerådets arbejde. Et flertal af de valgte skal være fyldt 18 år. 
 

§ 6.3  Man skal senest en uge inden foreningsværkstedet meddele Modstrøms  
sekretariat, hvis man ønsker at stille op til ungerådet. Man kan stille op som 
suppleant på selve foreningsværkstedet.   
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§ 6.4  Ungerådet beslutter på første samling efter foreningsværkstedet, hvordan
de vil strukturere og fordele arbejdet. Fx om der skal vælges en talsperson 
for Modstrøm. 
 

§ 6.5  Modstrøms sekretariat er ansvarlig for at indkalde til samlinger i ungerådet  
minimum fire gange årligt.  
 

§ 6.6  Ungerådet kan ekskludere et individuelt medlem eller fratage 
medlemsrettigheder fra en elev, hvis vedkommende modarbejder Modstrøms  
formål. Beslutningen kræver, at minimum samtlige medlemmer af ungerådet 
på nær en stemmer for. En eksklusion kan ankes på foreningsværkstedet.   
 
 

Kapitel 7  Digital lytteundersøgelse 
 

§ 7.1  Foreningsværkstedet og ungerådet har mulighed for at lave en stor digital 
lytteundersøgelse, som skal kortlægge eller uddybe sager, som Modstrøm  
skal arbejde for.  
 

§ 7.2  Når foreningsværkstedet eller ungerådet har besluttet at igangsætte en  
lytteundersøgelse, er sekretariatet ansvarlige for at udforme den og give alle 
FGU-elever og medlemmer af Modstrøm mulighed for at deltage.  
 

§ 7.3  Modstrøm er forpligtet til at forholde sig til lytteundersøgelsens resultater.  
Ungerådet og sekretariatet er ansvarlige for at lægge en plan for, hvordan 
Modstrøm skal arbejde videre med resultatet af undersøgelsen. 

 
 

Kapitel 8  Sekretariatet og økonomi 
 

§ 8.1  Modstrøms ungeråd ansætter en sekretariatsleder, som er ansvarlig for at 
drive sekretariatet og understøtte ungerådet i at drive Modstrøm.  
 

§ 8.2  Sekretariatslederen ansætter øvrige medarbejdere på sekretariatet, som skal  
understøtte Modstrøms organisation og formål.   
 

§ 8.3  Ved ansættelser kan sekretariatslederen efter behov nedsætte et  
ansættelsesudvalg bestående af f.eks. en repræsentant fra ungerådet, en 
repræsentant fra rådet af voksenallierede og en repræsentant for 
medarbejderne.  

 
§ 8.4 Sekretariatslederen er i det daglige ansvarlig for Modstrøms økonomi dvs.: 

- laver budgetforslag, som ungerådet behandler og godkender 
- laver regnskab, som ungerådet behandler og godkender 
 

§ 8.5 Foreningen tegnes af 1) sekretariatslederen sammen med to medlemmer af  
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ungerådet eller af 2) halvdelen af ungerådets medlemmer sammen.  
 
§ 8.6 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor som vælges af ungerådet. 
 
§ 8.7 Modstrøms regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra  

stiftelse og frem til 31.12.2020. 
 

§ 8.8 Foreningen hæfter alene ved dennes formue. Hverken ungeråd eller  
medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 
 
 

Kapitel 9  Råd af voksenallierede 
 

§ 9.1  Ungerådet udpeger et råd af voksenallierede bestående af 5 medlemmer.  
 

§ 9.2  Rådet af voksenallierede skal fungere rådgivende for ungerådet og 
sekretariatet, men har ingen formel beslutningskompetence.  
 

 

Kapitel 10  Elevråd  
 

§ 10.1  Elevråd på FGU-institutioner/skoler, der er medlem af Modstrøm, fungerer 
som Modstrøms lokale medlemsorganisationer.  
 

§ 10.2 Elevrådene har mulighed for at deltage i og skabe Modstrøms  
aktiviteter og kampagner lokalt. 
 

§ 10.3 Det enkelte elevråd beslutter selv, hvordan det vil organisere sig, og hvad det  
vil arbejde med og for. 

 
§ 10.4 Kun elevråd anerkendt af deres FGU-institution kan være medlem.  
 

 

Kapitel 11 Hold 
 

§ 11.1  Modstrøm danner løbende hold, som arbejder med konkrete sager eller 
aktiviteter, der lever op til Modstrøms formål. For eksempel kan et hold  
arbejde med at arrangere et event eller for at løfte Modstrøms mærkesager i  
medierne. 
 

§ 11.2 Alle individuelle medlemmer og elever med medlemsrettigheder er 
velkomne til at danne eller deltage på hold, der lever op til Modstrøms  
formål.  

 
§ 11.3 Ungerådet beslutter, hvilke hold sekretariatet skal bruge ressourcer på at 

understøtte.  
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