Støtteforeningen for
Nørre Snede skoledistrikt
Vedtægter
§ 1.

Navn og formål:
Foreningens navn er: Støtteforeningen for Nørre Snede
skoledistrikt.
Dens formål er:
At fremme samarbejdet mellem hjem, skole/SFO, foreningsliv og
lokalsamfund bl.a. gennem projekter, aktiviteter, møder, foredrag
og forældreaftener.
Støtteforeningen er upolitisk.

§ 2.

Medlemmer m.m.:
Alle med interesse for foreningens formål kan være medlemmer.
Medlemskab af foreningen er personligt.
Enhver der deltager i foreningens aktiviteter er gennem
kontingentbetalingen medlem af foreningen.
Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer over 18 år.
Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret af en af deres
forældre.

§ 3.

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal,
uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kræver
vedtægtsændringer 3/5 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår senest ultimo
februar. Indkaldelse skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved
offentliggørelse i lokale medier.
Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 5 dage før.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer blandt
foreningens medlemmer. Valget sker for 2 år. Der er 2 på valg hvert
år.
En repræsentant fra skolens ledelse, en repræsentant fra
skolebestyrelsen, en repræsentant fra skolens elevråd, er
selvskrevne medlemmer af bestyrelsen.
To suppleanter vælges for et år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder
derom med angivelse af dagsorden.
En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag,
som har foranlediget dens indkaldelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter,
at anmodningen er kommet formanden i hænde.

§4.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig
med formand, næstformand, sekretær, kasserer.
Bestyrelsens forhandlinger indføres i en forhandlingsprotokol.
Foreningen tegnes i alle forhold af formanden, eller i dennes fravær
af næstformanden.
Bestyrelsen bemyndiger kasseren til ved indtrædelse i hvervet at
kunne disponere over foreningens formue samt at tegne foreningen
i økonomiske anliggender.

§5.

Kontingent for stemmeberettigede medlemmer:
Årskontingentet: Fastsættes af generalforsamlingen for det
efterfølgende år.

§6.

Regnskab:
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet føres og afsluttes af kassereren, hvorefter det revideres
af foreningens revisor.
Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden
den ordinære generalforsamling.

§7.

Opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær
generalforsamling. Mindst 3/5 af de fremmødte skal da
stemme for opløsningen.
Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle midler anvendes til
fordel for skolens elever.
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