Vedtægter for FotoGruppen MidtWest
Stiftende generalforsamling 31. maj 2012

Opdateret 7. februar 2019, hvor medlemsbegrænsningen er hævet fra 25 til 30.

§ 1 Navn og hjemsted
stk. 1

Foreningens navn er FotoGruppen Midtwest

stk. 2

Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune

stk. 3

Foreningen er kontinuerlig.

§ 2 Formål
stk. 1

Foreningens formål er, at fremme interessen for fotografering.
FotoGruppen Midtwest er en amatørklub, for personer, der er inviterede ind i
fællesskabet og har en fælles interesse for foto, samt ønsker at deltage i et positivt
fællesskab.
Et fællesskab der ønsker at dele viden og erfaringer med hinanden.

§ 3 Medlemskreds
stk. 1

Medlemskab af foreningen opnås ved at evt. kommende medlemmer inviteres ind i
klubben og efter en prøveperiode på 12 måneder godkendes enstemmigt i bestyrelsen
som medlem af foreningen. Inviterer man et medlem ind skal bestyrelsen kontaktes
forinden.

stk. 2

Kredsen af aktive medlemmer har ret til at udelukke medlemmer, der udviser
modarbejdelse af foreningens formålsparagraf.

stk. 3

Alle aktive medlemmer er berettigede til at bruge foreningens aktiver, de er
stemmeberettigede og er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 18 år.

Stk. 4

Foreningen har en medlemsbegrænsning på 30 medlemmer.

§ 4 Generalforsamlingen
stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen vælger bestyrelses-medlemmerne for en 3 årig periode – ved
simpelt flertal – 1 medlem er på valg hver år. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første
bestyrelsesmøde, hvorefter forretningsordenen også fastsættes.
Bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer, en sekretær.
Som suppleant til bestyrelsen vælges et medlem – suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, første klubaften i februar måned og
skal varsles minimum 14 dage før afholdelse.

stk. 3

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlem.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

stk. 4

Alle beslutninger træffes af flertallet af de fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes
ved simpelt flertalsafgørelse.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes af bestyrelsen, hvis en tredjedel af de
aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Ligeledes kan bestyrelsen
selv, såfremt flertallet af denne mener det, indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
hvor de samme regler vedrørende skriftlig indstilling gør sig gældende.

stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles minimum 10 dage før afholdelse af denne.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig som en ordinær
generalforsamling.

Stk. 3.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelflertals
afstemning.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision
stk. 1

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Alle kontingentrestancer betales inden
generalforsamlingen - hvis der ikke betales rettidigt, mistes retten til afbenyttelse af
foreningens aktiver samt sit medlemskab.

stk. 2

Kontingent kan fastsættes ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling

stk. 3

Foreningens midler bruges til det generalforsamlingen/ bestyrelsen beslutter, i henhold til
formålsparagrafferne.

stk. 4

Regnskabet revideres af revisoren, før fremlæggelse på den årlige generalforsamling.

stk. 5

Kontingent betales helårligt; fra 1/1 til den 31/1.

stk. 6

Kontingent skal være betalt dagen før Er kontigentet ikke betalt rettidigt, bortfalder
medlemskabet.

§ 7 Tegningsregler
stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

§ 8 Vedtægtsændringer/ indkommende forslag
stk. 1

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær og ekstraordinær
generalforsamling, når forslag hertil er indsendt rettidigt til bestyrelsen (min. 7 dage før ),
og der på pågældende generalforsamling er et flertal på 2/3 af de fremmødte
herfor.

stk.2

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde min.
7 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Opløsning
stk. 1

Såfremt foreningen opløses, overdrages foreningens midler til andre fotoaktiviteter på
foreningsplan.

§ 10 Beslutninger
stk. 1

Hvor intet andet i vedtægterne er nævnt, træffes beslutninger ved simpelt flertal, hvilket
vil sige mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder det
fremsatte forslag.

Stk. 2

Generalforsamlingen eller bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte nødvendige udvalg og
opløse dem.
Både generalforsamling og bestyrelsen kan uafhængigt af hinanden nedsætte udvalg,
samt opløse dem.
Til generalforsamlingen kan udvalg nedsættes under eventuelt.
Generalforsamlingen finder udvalgsmedlemmer på generalforsamlingen (under
eventuelt), bestyrelsen finder udvalgsmedlemmer ved forespørgsel til medlemmer.
Et udvalg består af mindst 2 medlemmer, kan disse ikke findes, opløses udvalget.

Ovennævnte paragraffer er de gældende. Vedtægter er udfærdiget i overensstemmelse med de trufne
beslutninger på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2012.
Opdateret efter generalforsamlingen 7. februar 2019, hvor medlemsbegrænsningen blev ændret fra 25
til fremover 30.
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