Forretningsorden for Nanoscience Alumneforening
Konstituering:
Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling  eller en ekstraordinær generalfor
samling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning  afholder bestyrelsen
konstituerende møde.
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøder afholdes minimum fire gange årligt. Indkaldelse og dagsorden jf. vedtægterne.
Formanden kan vælge at indkalde til yderligere møder, hvis dette skønnes nødvendigt. Yderligere kan
formanden aflyse bestyrelsesmøder, hvis længden af dagsordenen ikke er tilstrækkelig. Referent
vælges på hvert møde. Ordstyrer kan udpeges, hvis det findes nødvendigt. Så vidt muligt fastlægges
på hvert bestyrelsesmøde næste mødedato.
Økonomi:
Kassereren forestår bogføringen af foreningens indtægter og udgifter, og afleverer årligt et regnskab
og et budget til bestyrelsen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og løber således fra 1.
januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen.
Bankforretninger:
Formanden, næstformanden og kasseren er ansvarlige for foreningens bankforretninger. Kassereren
tegner/opretter de relevante bankkonti og varetager forbindelsen til banken. Efter aftale med Nykredit
Bank, gives der fuldmagt til udbetaling af kontanter såvel som betaling af regninger via foreningens
konti. Udbetalinger eller udgiftsposter større end 10.000 kr skal forhåndsgodkendes på et
bestyrelsesmøde.
Generalforsamling:
Der indkaldes til generalforsamling jf. vedtægterne. Generalforsamlingen skal afholdes årligt inden
udgangen af maj.
Hensigtserklæring:
Foreningens formål er at sikre en kontinuerlig kontakt mellem dimittender fra Københavns Universitets
uddannelse i nanoscience via. fagligt og socialt netværk samt vidensdeling. Foreningen skal gennem
en webbaseret platform, samt gennem sociale og faglige arrangementer, hjælpe studerende,
dimittender og alumner med at danne og vedligeholde kontakter professionelt såvel som socialt.
Foreningens hjemmeside skal danne en platform for et kompetenceregister samt bl.a. en job,
arrangements og legatopslagstavle. Foreningen skal forestå en række arrangementer, herunder
vidensdelingsarrangementer i form af kurser, workshops og foredrag, samt årlige sociale
sammenkomster. Foreningen skal igennem disse tiltag søge at danne tættere bånd mellem
foreningens medlemmer, de nanoscience studerende ved Københavns Universitet, samt erhvervslivet
og relevante interesseorganisationer.

