1

Forslag til vedtægtsændringer 2015

Forslag til vedtægtsændringer for Referencefaggruppen, på generalforsamling den 6. maj 2015
§3 Medlemskab
Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af Referencefaggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse.
Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret.
Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

Foreslås ændret til:
Indmeldelse og udmeldelse af Referencefaggruppen sker til Bibliotekarforbundet eller direkte til faggruppens
bestyrelse.
Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret.
Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

Begrundelse: At følge standardvedtægterne.
§4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hver andet år i ulige årstal i marts måned.

Foreslås ændret til:
Ordinær generalforsamling afholdes hver andet år i ulige årstal i marts eller april måned.

Begrundelse: At følge standardvedtægterne.
Stk. 3
Indkaldelse og endelig dagsorden udsendes til samtlige medlemmer senest 6 uger før
generalforsamlingen. Bilag til de enkelte dagsordenspunkter, herunder beretning,
revisorpåtegnede regnskaber for de seneste to regnskabsperioder og budgetforslag for de
kommende tre regnskabsperioder skal være udsendt til medlemmerne senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
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Foreslås ændret til:
Indkaldelse og endelig dagsorden udsendes til samtlige medlemmer senest 4 uger før
generalforsamlingen. Bilag til de enkelte dagsordenspunkter, herunder beretning,
revisorpåtegnede regnskaber for de seneste to regnskabsperioder og budgetforslag for de
kommende tre regnskabsperioder skal være udsendt til medlemmerne senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.

Begrundelse: At følge BFs vedtægter §8, stk 9
Stk. 6
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlings flertal
kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Foreslås ændret til:
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal
kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Begrundelse: Rettelse af grammatisk fejl.
§5 Bestyrelse
Stk. 6
Bestyrelsen fungerer som et kollektiv.
Bestyrelsen vælger en BF-kontaktperson, en kasserer samt en redaktør af faggruppens tidsskrift Referencen
Kassereren og redaktøren kan være bestyrelsesmedlemmer eller, hvis bestyrelsen finder det
bedst, personer udenfor bestyrelsen. Kasserer og redaktør modtager et honorar, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.
Ud af bestyrelsen udpeges tillige mindst én person, der har tegningsret på faggruppens vegne.
Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamlingen eller bestyrelsesmøde.
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Foreslås ændret til:
Bestyrelsen fungerer som et kollektiv.
Bestyrelsen vælger en BF-kontaktperson, en kasserer samt en webmaster.
Kassereren og webmasteren kan være bestyrelsesmedlemmer eller, hvis bestyrelsen finder det
bedst, personer udenfor bestyrelsen. Kasserer og webmaster modtager et honorar, hvis størrelse fastsættes
af generalforsamlingen.
Ud af bestyrelsen udpeges tillige mindst én person, der har tegningsret på faggruppens vegne.
Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamlingen eller bestyrelsesmøde.

Begrundelse: Vi har oprettet en webmasterfunktion istedet for en bladredaktør.
§7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
Referencefaggruppen kan nedlægges af faggruppen selv eller af BF’s hovedbestyrelse – i enighed med
Referencefaggruppen bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i
Referencefaggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen

Foreslås ændret til:
Referencefaggruppen kan nedlægges af faggruppen selv eller af BF’s hovedbestyrelse – i enighed med
Referencefaggruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i
Referencefaggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Begrundelse: Rettelse af grammatisk fejl.

