Vedtægt for Steno Museets Venner
§1 N

,

S . 1. Steno Museets Venner er støtteforening for Steno Museet, Universitetsparken, Aarhus.
S . 2. Foreningen har til formål at støtte museets virke ved forskellige hensigtsmæssige aktiviteter i samarbejde med
museets medarbejdere.

§2 M
S . 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, er medlem af foreningen. Der er mulighed for oprettelse af personligt medlemskab, parmedlemskab og institutionsmedlemskab. Der

betales et årligt kontingent, dog er medlemmer med et tidligere oprettet livsvarigt medlemskab kontingentfrie.
S

. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§3 G
S . 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
S . 2. Indkaldelse til generalforsamlinger meddeles på museets hjemmeside og via mail til de medlemmer, der har oplyst en gyldig mailadresse.
S . 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indvarsles med mindst 2 ugers varsel.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
6. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
S . 4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal sendes til foreningens formand senest 15. januar.

Indkomne forslag skal oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen.
S . 5. Alle beslutninger på en generalforsamling træﬀes ved almindeligt stemmeﬂertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun personer, der har betalt kontingent forud for generalforsamlingen, regnes for medlemmer og har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Hvis blot ét medlem ønsker det, skal en afstemning foregå skriftligt.
S . 6. Et ﬂertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. En
sådan skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
S . 7. Ændringsforslag til vedtægten skal foreligge skriftligt for bestyrelsen senest 15. januar. Til vedtagelse af ændringsforslag kræves 2/3 ﬂertal af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
S 8. Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til bestyrelsen, en førstesuppleant og en andensuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 2 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige
årstal. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i dets valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsesmedlemmets sted for resten af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.
Suppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. Alle tillidsposter træder i kraft straks efter generalforsamlingens afholdelse.
§4 B
S

. 1. Bestyrelsens 5 medlemmer konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I økonomiske anliggender tegner formanden og kassereren foreningen i fællesskab.
S

. 2. Bestyrelsen aﬂægger beretning og forelægger revideret regnskab for den ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret er kalenderåret.
S

. 3. Intet bestyrelsesmedlem må oppebære honorar.

§5 O
S . 1. Foreningen skal opløses, såfremt beslutning herom træﬀes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger,
heraf mindst én ordinær generalforsamling.
S . 2. Eventuelle midler fra foreningen skal ved opløsningen anvendes til museets formål.

§6 D
Denne vedtægt er gældende fra 30. marts 2017.

