Vedtægter for Foreningen INSP!
§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er NSP!
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.
§ 2: Formål
Foreningens formål er på almen nyttigt grundlag:
-

at udvikle og bidrage til samarbejde på tværs af Roskildes uddannelsesinstitutioner,
foreninger, kultur- og erhvervsliv, samt kommune til gavn for især børn og unges aktive
deltagelse i samfundslivet,

-

at dele viden om nye løsninger med andre lokalsamfund, private og offentlige aktører
omkring fremme af aktivt medborgerskab.

§ 3: Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens arbejde og formål,
herunder både fysiske og juridiske personer.
Medlemsåret løber fra 1. januar til 31. december.
§ 4: Medlemskontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemmer, der optages
1. juli eller senere i medlemsåret svarer kun halvt medlemskontingent.
Medlemskontingentet opkræves årligt og giver ret til at deltage i foreningens aktiviteter
mv. efter nærmere bestemte retningslinjer.
§ 5: Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ret til at
give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til § 3 optagne
medlemmer over 18 år og som er medlem pr. 1. marts. Et medlemskab berettiger til én
stemme. Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden 1. april, indkaldes pr. e-mail
senest 14 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden – hvis den
adskiller sig fra den udsendte – udsendes senest 5 dage før afholdelse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af tre medlemmer til bestyrelsen, samt en suppleant.
Valg af revisor
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•
•

Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 6: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne,
når mindst 1/5 del af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske
med mindst 14 dages varsel.
§ 7: Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, samt to suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der hvert år er tre
bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter vælges ligeledes for to år ad gangen,
således at der hvert år er én suppleant på valg.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal og ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og
udpeger kasserer.
§ 8: Foreningens regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Foreningens kasserer forelægger det reviderede regnskab på ordinær generalforsamling.
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.
Foreningens bestyrelsesformand eller -næstformand og et bestyrelsesmedlem er
tegningsberettigede på foreningens vegne. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren og
den daglige ledelse til at forestå det fornødne i forhold til foreningens daglige drift.
§ 9: Vedtægtsændring, opløsning
Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Hvis foreningen opløses, skal en eventuel formue udloddes efter
bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i § 2 nævnte formål til en anden
forening m.v. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og som har
et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2014.
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