Forslag til ændring af vedtægter for Dansk MPN Forening § 4
Bilag 1b til Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk MPN Forening 24. april 2021
OBS! Vedtægterne er her kun angivet i relevant uddrag.
De fulde vedtægter kan ses på https://danskmpnforening.dk/vedtægter

§ 4. Generalforsamling
4.1 Foreningens højeste myndighed
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned indeværende år og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, uden fysisk fremmøde.
Indkaldelsen sker via e-mail, dog via brev til medlemmer uden e-mail-adresse.

4.3 Afstemning
Stemmeberettiget er fremmødte medlemmer og støttemedlemmer, som har indbetalt kontingent
rettidigt, jf. § 6.
Som fremmødte regnes både medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt fysisk, og medlemmer
og støttemedlemmer, der er fremmødt virtuelt ved at logge sig på det online mødeforum, som måtte
være stillet til rådighed af bestyrelsen.
Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig
fuldmagt. Et fremmødt medlem kan maksimalt repræsentere 1 fraværende medlem.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, medmindre der på generalforsamlingen
skal drøftes opløsning af foreningen. Nærmere bestemmelser herom er fastsat i § 9.
Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Alle medlemmer og støttemedlemmer har hver én stemme.
Dirigenten fungerer som stemmetæller.
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4.4 Dagsorden
Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent
5. Valg af formand for 2 år
6. Valg af 4-8 menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 2 år
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år
8. Valg af ekstern revisor for 1 år
9. Indkomne forslag

4.5 Valg af bestyrelse
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem og støttemedlem af foreningen, der er bosiddende i Danmark.
Formanden vælges for en periode af 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således at
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er
på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen.
Hvis det ikke er muligt at stifte bestyrelse, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

4.6 Indkomne forslag
Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Behandling af indkomne forslag forudsætter fremmøde fra forslagsstillere.

4.7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder anledning hertil,
eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt har anmodet herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter, at ønsket herom er stillet,
og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

4.8 Referat
Referater af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger offentliggøres som minimum på
foreningens hjemmeside.
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