BILAG 4 B
STANDARDVEDTÆGT FOR REGIONER
Navn
§ A. Regionens navn er
Kommunikation og Sprog……………………(geografisk navn)
Medlemskab
§ B. Til ………. (Regionens navn) henføres alle medlemmer af forbundet bosat i …… bortset fra
passive.
Bemærkning:
Bestemmelsen med beskrivelse af regionernes formål er flyttet til bilag Forbundets ledelse og
struktur.
Generalforsamling
§ C. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af september måned. Generalforsamlingen
skal indkaldes på en sådan måde, at det kommer alle regionens medlemmer til kundskab og
med mindst tre ugers varsel.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Beretning, herunder orientering om regionens økonomi

3.

Indkomne forslag

4.

Valg af formand for regionen

5.

Valg af op til fire medlemmer til bestyrelsen

6.

Valg af op til fire suppleanter til bestyrelsen

7.

Valg af en repræsentant og en suppleant til forbundets
Repræsentantskab

8.

Valg af en repræsentant til forbundets valgudvalg jf. bilag 2
Valgregler, § 1

9.

Eventuelt

Stk. 3. Valgene sker for en periode af 2 år ad gangen eventuelt således, at halvdelen af
bestyrelsen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Kun aktive medlemmer er
valgbare til Repræsentantskabet.
Stk. 4. Suppleringsvalg skal foretages hurtigst muligt på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Valget er gældende indtil næste ordinære valg.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være regionens formand i
hænde senest én uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling
§ D. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning fra bestyrelsen og skal
afholdes, når 25 af regionens medlemmer, med angivelse af motiveret dagsorden, forlanger
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det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden én måned efter kravets
fremsættelse. Indkaldelse foretages af bestyrelsen, med mindst 8 og højst 21 dages varsel,
efter retningslinjerne i § E, stk. 1.
Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er optaget
på den offentliggjorte dagsorden.
Afstemning
§ E. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jf. §§ D - E.
Stk. 2. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed.
Stk. 3. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Stk. 4. Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
Regionsbestyrelse
§ F. Mellem generalforsamlingerne varetager bestyrelsen ledelsen af regionens virksomhed
under ansvar for generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Suppleanter indtræder automatisk i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvis et af
dennes medlemmer fratræder i valgperioden.
Økonomi
§ G. Regionens virksomhed finansieres efter regler fastsat af Repræsentantskabet jf. bilag 3
Økonomisk støtte mv.
Vedtægtsændringer
§ H. Ændring af denne vedtægt kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslagene til
ændringer er bekendtgjort medlemmerne sammen med dagsordenen. Vedtægtsændringer kan
ikke træde i kraft før de er godkendt af forbundets hovedbestyrelse.
Således vedtaget af

