Vedtægter for Fotoklubben Midtjylland pr. 24. januar 2007

Vedtægter for Fotoklubben Midtjylland
§1 Klubbens navn.
Stk. 1
Foreningens navn er Fotoklubben Midtjylland.
Stk. 2
Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

§ 2 Formål.
Stk. 1
Foreningens formål er:
• at tilbyde fotointeresserede muligheden for, gennem jævnlige møder i et
fællesskab, at udbrede kendskabet og mulighederne med fotografering.
• at fremme fællesskabet, og udveksle erfaringer mellem foreningens
medlemmer så de enkelte bliver bedre til at udtrykke sig via det
fotografiske medie.
• at opbygge og styrke netværket til andre fotoklubber.
• gennem oplæg – undervisning og arrangementer at fremme medlemmernes
færdigheder af såvel teoretisk som praktisk viden om fotograferingen og
billedbehandlingens muligheder.
• gennem udstillinger at fremme forståelsen og interessen for de
fotografiske muligheder i lokalområdet.

§ 3 Opbygning.
Foreningen dannes af medlemmer med interesse for fotograferingen og dens
muligheder.
I forening kan optages alle medlemmer, der er bosiddende i det midtjyske
område.

§ 4 Økonomi.
Stk. 1
Fotoklubben Midtjylland tegnes af formanden eller kassereren i samarbejde med
et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Foreningens økonomi bygger på:
Kontingent som opkræves ved klubbens medlemmer.
Tilskud som søges tilvejebragt gennem ansøgninger.

§ 5 Generalforsamling.
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel til afholdelse i januar
kvartal.
Dagsorden, der mindst skal indeholde følgende:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

9:

Velkomst
Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning
Reviderede regnskab
Indkomne forslag.
Valgene
A: Af én formand og kasserer i ulige år.
B: Menigt bestyrelsesmedlem i lige år.
C: Af 2 suppleanter
D: Af én revisor
Eventuelt

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel pr.
mail eller via hjemmesiden, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.
Stk. 4
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige
bilag skal være generalforsamlingens medlemmer i hænde pr mail senest 7 dage
før mødets afvikling.
Stk. 5
Der kan ikke besluttes noget under punkt 9: Eventuelt.

§ 6 Bestyrelsen.
Stk. 1
Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2
Bestyrelsen vælges af/blandt generalforsamlingens medlemmer.
Stk. 3
Bestyrelsen består af formand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem.
Formand og kasserer vælges i ulige år mens det menige bestyrelsesmedlem vælges
i lige år.
Stk. 4
Bestyrelsens valgperiode er 2 år.
Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar for hvervet som estyrelsesmedlem.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7
Udover bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 suppleanter samt 1
revisorer

§ 7 Regnskabsår.
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 Vedtægter og foreningens opløsning.
Stk. 1
Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af
generalforsamlingens medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2
Foreningen kan kun nedlægges såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor på to efter hinanden indkaldte generalforsamlinger.
Stk. 3
Hvis foreningen opløses tilfalder evt. kontingent samt aktiver tilsvarende
formål af almennyttig karakter.
Vedtaget på det stiftende møde for Fotoklubben Midtjylland den 8. december
2004. På Kulturellen i Herning, med ændringer den 24. januar 2007, i studiet på
Paghs Alle 4, 7400 Herning.

