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Vedtægter for Steno Museets Venner

§1 Navn, hjemsted og formål
Steno Museets Venner er støtteforening for Steno Museet, Universitetsparken, 
Århus. 
        Foreningen har formål at støtte museets virke ved forskellige hensigtsmæs-
sige aktiviteter i samarbejde med museets medarbejdere.

§2 Medlemskab og kontingent
Medlemskab af foreningen står åbent for personer og institutioner, som ønsker 
at støtte Steno Museet. 
Personlige medlemmer betaler kontingent for hvert kalenderår eller for livsvarigt 
medlemsskab. Institutioner betaler årligt kontingent. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

§3 Generalforsamlingen 
Foreningens medlemmer vælger en bestyrelse samt en revisor og en revisorsup-
pleant med funktionsperiode fra 1. april til 31. marts det følgende år. Valget sker 
på den årlige, ordinære generalforsamling i februar-marts, indkaldt skriftligt med 
14 dages varsel. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. 
        Medlemmer har ret til at få optaget punkter til dagsordenen for general-
forsamlingen, når disse fremsendes til bestyrelsen før 15. januar. Et flertal i 
bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan forlange en ekstraordinær general-
forsamling indkaldt. 
        Ændringsforslag til vedtægterne skal foreligge skriftligt for bestyrelsen 
senest 15. januar. Til vedtagelse af ændringsforslag kræves 2/3 flertal af de til 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 

§4 Bestyrelsen 
Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlem-
merne vælges for 2 år, således at generalforsamlingen vælger 2 medlemmer i lige 
årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg hvert år.
        Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær og fast sætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen aflægger beretning 
og forelægger revideret regnskab for den ordinære generalforsamling. 
        Regnskabsåret er kalenderåret.

§5 Repræsentant i Steno Museets bestyrelse 
I henhold til Steno Museets vedtægter kan foreningen udpege en repræsentant til 
museets bestyrelse. Bestyrelsen vælger repræsentanten og en suppleant blandt 
sine medlemmer eller suppleanter. 

§6 Opløsning
Foreningen skal opløses, såfremt beslutning herom træffes ved to på hinanden 
følende generalforsamlinger, heraf mindst én ordinær generalforsamling. 
Eventuelle midler fra foreningen skal ved opløsning anvendes til museets 
formål. 

Vedtaget 17. marts 1994. 


