VEDTÆGTER
for
Foreningen bag Dansk pædagogisk Tidsskrift
Navn
§ 1 Foreningens navn er ”Foreningen bag Dansk pædagogisk Tidsskrift”.
Foreningens hjemsted er København.

Formål
§ 2 Foreningen er en almennyttig, velgørende forening, hvis formål er at fremme og at deltage i den
offentlige debat om pædagogiske og uddannelsespolitiske emner.
Foreningen realiserer sit formål ved at udgive ”Dansk pædagogisk Tidsskrift” samt ved at tjene som
forbindelsesled mellem pædagogisk forskning, uddannelse og praksis, og foreningen kan – gerne i
samarbejde med relevante foreninger - afholde debatmøder og konferencer.
Foreningen skal holde sig fri af parti- og fagforeningspolitiske interesser. Referater af foreningens møder er
offentlige og udsendes til medlemmerne.

Medlemskab
§ 3 Enhver, der kan tilslutte sig at arbejde for foreningens formål, kan blive optaget som medlem af
foreningen. Optagelse i foreningen sker ved bestyrelsesbeslutning med godkendelse på den efterfølgende
generalforsamling.
Ansøgning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der føres kartotek over foreningens
medlemmer. Foreningens medlemmer fremgår af referatet fra generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
Generalforsamling
§ 5 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.
§ 6 Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 15. marts – 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 30 pct. af medlemmerne
med afgivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde senest månedsdagen efter at
bestyrelsen har modtaget forlangendet.
Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer
med 3 ugers varsel. Indkaldelse kan foregå̊ via e-mail.
På den ordinære generalforsamling kan alene behandles forslag, som er bestyrelsen i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.
Samtlige medlemmer er berettiget til at modtage orientering om indkomne forslag på forlangende.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af foreningens regnskab
4. Optagelse og udtræden af medlemmer
5. Behandling af modtagne forslag

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
Afstemninger sker skriftligt, hvis mindst 3 tilstedeværende medlemmer ønsker det. Afstemninger kan kun
finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt ændringsforslag til disse. Alle
beslutninger på generalforsamlingen vedtages, hvor intet andet er bestemt, med simpel stemmeflerhed.
På generalforsamlingen kan der enten stemmes ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt. Ingen
person kan stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Bestyrelsen
§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Tidsskriftets redaktion udpeger 2
medlemmer fra redaktionen for 2 år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen. 3 medlemmer vælges
på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De valgte medlemmer kan genvælges. Redaktionssekretæren
for tidsskriftet er tilforordnet bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning en formand.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1 bestyrelsesmedlem
kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og uanset indkaldelse,
når samtlige medlemmer er til stede og enige om mødets afholdelse.
Foreningen tegnes i forening af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem, alternativt af 3
bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen hæfter alene ved sin formue.

Redaktion
§ 9 Redaktionen træffer afgørelse om dennes størrelse og sammensætning ved almindelig flertalsafgørelse.
Optagelse i redaktionen forudsætter medlemskab af foreningen.
Redaktionen udpeger af sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen, en ansvarshavende redaktør samt en
redaktionssekretær.
Redaktionen træffer suverænt alle afgørelser vedrørende tidsskriftets indhold, grafiske udformning og
administration i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Regnskab og revision
§ 10 Foreningens og tidsskriftets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.
Tidsskriftets regnskab skal være revideret af en statsautoriseret revisor, hvis der modtages offentlig støtte,
hvortil dette kræves. Det forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af marts måned.

Vedtægtsændringer
§ 11 Ved ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

Forslag om ændring af foreningens vedtægter skal fremsendes til foreningens medlemmer senest i
forbindelse med udsendelse af generalforsamlingens dagsorden.

Foreningens opløsning
§ 12 Til foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde
til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmers
stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen anvendes i overensstemmelse med formålet.

