Vedtægter for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

§

1

§
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-

§

Foreningens navn er Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Stk. 1
Stk. 2
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- Stk. 1
- Stk. 2

§ 4

§ 5
- Stk. 1

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fagligt-pædagogiske interesser
Tilslutning til andre, tværfaglige samt internationale organisationer skal godkendes af den
næstfølgende ordinære generalforsamling.
Foreningens mål søges fremmet
Ved afholdelse af faglige kurser og ved udgivelse af faglige publikationer
Gennem foreningens repræsentation i udvalg under undervisningsministeriet og GL og i
andre relevante organer.
Enhver lærer i religion, der er berettiget til at være medlem af GL, kan være medlem af
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. Andre interesserede kan optages efter
bestyrelsens nærmere beslutning.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert andet år i efterårssemesteret.
Følgende punkter skal være på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær(er).
3. Forelæggelse af formandens beretning + drøftelse.
4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for de sidste 2 år + drøftelse.
5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende 2 år.
6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
8. Valg af en valgkomité på et medlem (udenfor bestyrelsen) for perioden indtil
næste ordinære generalforsamling til at lede bestyrelsesvalget.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidaterne opføres i alfabetisk
orden. Der gives under dette punkt fremmødte kandidater lejlighed til ligeledes i
alfabetisk orden at afgive en kort valgudtalelse.
10. Eventuelt.

- Stk. 2

- Stk. 3
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- Stk. 5
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- Stk. 1

- Stk. 2

- Stk. 3

Indkaldelse sker med mindst 3 ugers skriftlig varsel ved bekendtgørelse i relevante medier
og altid i foreningens blad. I foreningens blad offentliggøres formandens skriftlige
beretning.
Forslag til dagsordenens punkter 5 og 7 skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Der kan opstilles kandidater til foreningens bestyrelse under generalforsamlingen.
Der kan kun træffes beslutning i de på dagsordenen optagne sager.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent til og med det regnskabsår, hvor
generalforsamlingen holdes, er valgbare og har stemmeret.
Kandidater anmeldes til formanden inden 1/11, og inden 7/11 offentliggøres kandidatliste
og valgudtalelser. Valget skal være afsluttet inden 1/12.
Senest 3 uger efter generalforsamlingen lægges foreningens regnskab for de sidste to år
og referatet af generalforsamlingen ud på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt ved urafstemning af og blandt medlemmerne for
2 år ad gangen. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg, i lige år 4
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valghandlingen foregår således: Bestyrelsen fremlægger på hjemmesiden senest 7.
november informationer om:
- Kandidatliste i alfabetisk orden
- Valgudtalelser fra opstillede kandidater.
- Udsendelsen sker på en IT-platform, som er beregnet på valghandlingen.
- Afstemningen foregår på samme IT-platform, og det er valgkomiteens arbejde at sikre,
at siddende bestyrelsesmedlemmer, kandidater eller andre ikke kan manipulere valget,
samt at stemmeafgivelsen kan foregå som nedenfor krævet.
- Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive så mange stemmer, som der er poster at
besætte, dvs. 3 eller 4 stemmer (3 i ulige år, 4 i lige).
- Som valgte til bestyrelsen betragtes de 3 eller 4 kandidater, der opnår det højeste
stemmetal (3 i ulige år, 4 i lige). Valgt som suppleant er den med det derefter højeste
stemmetal.
- Har 2 eller flere kandidater samme stemmetal afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Valg og optælling skal være afsluttet senest 7 uger efter generalforsamlingen.
- Resultatet af optællingen bekendtgøres i foreningens blad i det førstkommende
nummer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer. Dog kan
bestyrelsen overdrage regnskabsførelsen til en ekstern samarbejdspartner.
Bestyrelsen vælger repræsentanter til de under § 3, stk. 2 nævnte organer.
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§

Bestyrelsen kan til behandling af særlige sager nedsætte ad hoc udvalg. Til varetagelse af
de under § 3, stk. 1 nævnte aktiviteter kan bestyrelsen udpege medlemmer af foreningen,
der ikke er medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der har siddet som sådan
længst.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, herunder
formand eller næstformand.
En afgående bestyrelse sidder frem til den dato, hvor den nye bestyrelse
konstituerer sig.
Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dog udbetales der årligt et engangsbeløb: 2350 kr.
skattefri godtgørelse til telefon mm.
Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Ikkefastansatte, ansatte i uddannelsesstilling, efterlønnere og pensionister betaler halvt
kontingent. Kontingentet opkræves i årets første halvdel.
Religionslærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver. Formanden
og kassereren har hver for sig økonomisk tegningsret for foreningen, og de kan således
disponere over indestående på foreningens bankkonto.

7
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab
revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
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Stk. 1

-

Stk. 2

§

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen beslutter det,
eller hvis 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelse sker efter de i
§ 5, stk. 2 og 3 fastsatte regler.
Der kan på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden optages samme
punkter som på den ordinære generalforsamlings, bortset fra valg. Dog kan bestyrelsen
fratræde samlet, hvis den ønsker det. I så fald vælges 7 nye bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter ved urafstemning i henhold til § 6.

9
-

Stk. 1

-

Stk. 2

Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med mindst
2/3 majoritet.
Foreningen kan opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling stemmer herfor. Hvis mindre end 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for opløsning af foreningen, men mere end 1/2 stemmer for, skal bestyrelsen
inden en måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor der til opløsning af foreningen

blot kræves simpelt flertal. I tilfælde af foreningens opløsning træffer den opløsende
generalforsamling bestemmelse vedrørende foreningens midler.

Disse vedtægter er vedtaget den 2. oktober 2020.

