Vedtægter for foreningen ”TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR”
Navn og formål
§1. Foreningens navn er ”Tosprogede børn og unges vilkår ”
§2. Foreningens formål er:
- At medvirke til, at tosprogede børn og familier opnår ligeværdighed og aktivt medborgerskab
- At medvirke til at tosprogede børn opnår de bedst mulige sproglige og faglige kompetencer i
dagtilbud og skole
- At styrke den faglige og pædagogiske debat og udvikling for tosprogede børn i dagtilbud og
skole
- At udveksle erfaring og viden inden for området
- At bidrage til den offentlige debat inden for området
- At medvirke til medlemmernes faglige udvikling gennem afholdelse af kurser og konferencer
Medlemmer
§3
Stk. 1. Som medlemmer optages personer, som har faglige og/eller pædagogiske opgaver i forbindelse
med tosprogede børn i dagtilbud og skole
Stk. 2. Personer, som ikke er omfattet af §3 stk.1, som ønsker at blive medlem, skal godkendes af
bestyrelsen.
Stk. 3. Man indtræder i foreningen ved at betale kontingent
Stk. 4. Man udtræder af foreningen ved at give bestyrelsen skriftlig besked. Ved udtrædelse refunderes
det betalte kontingent ikke.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent
Stk. 6. Pensionister og studerende betaler halvt kontingent
Generalforsamling
§4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af samtlige
medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelse med angivelse af
dagsorden skal ske med 1 måneds varsel elektronisk til hvert medlem. Indkomne forslag skal indsendes
til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling. Indkomne forslag skal sendes elektronisk til hvert
medlem senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
Godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 4. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende forlanger det,
skal afstemningen være skriftlig.
Stk. 5. Forslag om ændringer af vedtægter skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamling. Forslag skal sendes elektronisk til hvert medlem senest 1 uge før
generalforsamlingen. Forslag om ændring af vedtægter kan kun vedtages hvis 2/3 af de fremmødte er
for forslaget.
Stk. 6. Referat fra generalforsamlingen skal udsendes elektronisk senest 1 måned efter afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling
§5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af
foreningens medlemmer skriftligt ønsker dette med angivelse af et bestemt emne. I sidstnævnte tilfælde
skal indkaldelsen ske således, at generalforsamlingen kan afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af
ønsket.
Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsordenen skal udsendes elektronisk senest 1 måned før afholdelse.
Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det angivne emne.
Bestyrelsen
§6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, formanden og kassereren vælges særskilt på
generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år. Formanden og kassereren er på valg i hver sit år. Halvdelen
af bestyrelsen er på valg hvert år.
§7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vedtager selv sin forretningsorden.
Regnskab
§8. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§9. Kontingentåret løber fra 1. januar til 31. december
§10. Den valgte revisor udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.
§11. Foreningen tegnes af formanden, i dennes forfald af næstformanden, sammen med et
bestyrelsesmedlem.
§12. Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, herunder
bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
Opløsning
§13. Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages af 2/3 af de fremmødte på to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
§14. Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til en forening/organisation, der arbejder for
tosprogede børn efter beslutning på generalforsamlingen.
Ikrafttræden
§15. Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelse den 20. marts 2014.

