§1
Navn
1: Foreningens navn er Erhvervskvinder i Syd.

Hjemsted
3: Foreningens hjemsted er Sønderborg.

§2
Formål
1: Erhvervskvinder i Syd er et erhvervsnetværk for kvinder, der kan og vil bidrage. Netværket har til formål at:






skabe faglige og sociale netværk,
inspirere til karriereudvikling,
vidensdele på tværs af erhverv og sektorer,
synliggøre erhvervskvinder lokalt.

Foreningen er neutral i religiøse og partipolitiske anliggender.

§3
Medlemskab
Erhvervskvinder i Syd optager erhvervs- og samfundsaktive kvinder, og vi lægger vægt på mangfoldigheden i medlemskredsen.
Netværket optager ledere, selvstændige og specialister. Medlemskab vurderes i hvert enkelt tilfælde, efter ansøgning til bestyrelsen.
Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling. Medlemskabet er personligt.
Såfremt indmeldelse sker i løbet af et kalenderår, fastsættes betaling i forhold til det antal kvartaler, der er tilbage af året.
Ved kontingent restance udover 1. marts kan medlemskab slettes.
Udmeldelse sker skriftligt til formanden senest den 1. december. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.
Et medlem, der handler i strid med foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, såfremt bestyrelsen er fuldt enige herom.
Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en general forsamling såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor.

§4
Generalforsamling
1:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Kun medlemmer er stemmeberettigede. Indkaldelse
til generalforsamlingen skal ske med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Dagsorden og eventuelle forslag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Udsendelse sker via almindelig eller elektronisk post.

2:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår
Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af min. 1 suppleanter
Valg af 1 revisor og min. 1 suppleant for denne
Eventuelt

3: Afstemning
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et andet medlem.
Valg og beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de
stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt eller på skriftlig anmodning fra mindst 50%
af foreningens medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med 14 dages varsel og den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er anmodet herom. Indkaldelse sker i overensstemmelse med
retningslinierne i denne paragraf.
5: Alle vælges for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted (dog bør der sikres kontinuitet, så kun halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er på valg hvert år).
§5
Bestyrelsen
1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

2: Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder til
bestyrelsesmøder, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er fremmødte.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

§6
Tegning
Foreninger tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller kasserer. Ved væsentligt dispositioner, som
f.eks. optagelse af lån, pantsætning, køb eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen. For foreningens
forpligtigelser hæfter kun foreningens formue.
§7
Regnskab / revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§8
Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt foreningens medlemmer. Opnås denne
majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Såfremt 1/3 af de repræsenterede medlemmer ønsker det, foretages afstemninger skriftligt.
Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, der anvendes til fremme af
foreningens formål i h.t. §2.
§9
Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft på den stiftende generalforsamling den 3. november 2016.

