VEDTÆGTER
FOR
FULD SKRUE

NAVN OG HJEMSTED

§1

Stk. 1: Foreningens navn er: FULD SKRUE.
Stk. 2: Foreningen har hjemsted på foreningens sekretariats adresse.

FORMÅL

§2

FULD SKRUE er en medlemsforening, der har til formål at virke for at,
•

være et dynamisk omdrejningspunkt for virksomheder, organisationer og
personer med interesse i vækst, produktivitet, udvikling samt tiltrækning og
fastholdelse af kompetent arbejdskraft.

•

flere virksomheder, organisationer og personer opnår og udveksler
handlingsorienteret viden, indsigt i og erfaringer om vækst og udvikling.

•

markedsføre FULD SKRUE via fælles hjemmeside og relevante medier i
Danmark. Foreningen ejer navnet FULD SKRUE herunder det domænenavn, der
til enhver tid er FULD SKRUES officielle hjemmeside.

•

gennemføre arrangementer og mødeaktiviteter, hvor medlemmer aktivt kan
udveksle viden og erfaringer om vækstfremmende aktiviteter i en åben
atmosfære, som fremmer relationerne deltagerne i mellem.

•

synliggøre vækstpotentialet og vækstmulighederne i dansk erhvervsliv samt
bidrage til at øge vidensniveauet blandt medlemmerne via relevant og
handlingsorienteret viden.

•

bidrage til at fremme fremstillingsvirksomheders image og omdømme i det
danske samfund.

•

medvirke til at understøtte og tiltrække kompetencer samt fastholde og udvide
beskæftigelsen i Danmark.

FULD SKRUE samarbejder med andre organisationer i Danmark og internationalt, der deler FULD
SKRUEs formål.

MEDLEMMER

§3

FULD SKRUEs medlemmer er aktører og interessenter fra fremstillingsindustrien med interesse i
vækstfremmende aktiviteter i Danmark.
Som medlem af FULD SKRUE kan optages virksomheder, organisationer og personer inden for
følgende medlemskategorier:
a)
b)

Systemleverandører, mindre og mellemstore produktionsvirksomheder samt
OEMere inden for den danske fremstillingsindustri.
Organisationer og brancheforeninger, der organiserer fremstillingsvirksomheder.

c)
d)

Beslægtede virksomheder og organisationer, der direkte/ indirekte beskæftiger
sig med den danske fremstillingsindustri.
Individuelle medlemmer samt støttemedlemmer. Denne medlemskategori har
IKKE stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 1: Det er muligt for et medlem at være repræsenteret med mere end en person, hvis
medlemmet vurderer dette relevant. Det er selskabet der er medlem.
Stk. 2: Ansøgning om medlemskab af FULD SKRUE skal ske ved skriftlig henvendelse til
sekretariatet, som i tvivlstilfælde forelægger anmodningen for bestyrelsen.
Stk. 3: Er der ikke i bestyrelsen enighed om optagelse, henvises anmodningen til førstkommende
generalforsamling, hvor der til optagelse kræves godkendelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 4: Medlemskab af foreningen forlænges automatisk. Ønsker et medlem IKKE at forny sit
medlemskab i det efterfølgende år, skal dette skriftligt meddeles til sekretariatet med 3 måneders
varsel til sekretariatet.
Stk. 5: Såfremt et medlem overtræder FULD SKRUEs vedtægter, modarbejder foreningens formål
eller på anden måde udviser ukollegial optræden, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere det
pågældende medlem.
Stk. 6: Ved udmeldelse eller eksklusion, mister medlemmet stemmeret til ordinære eller
ekstraordinære generalforsamlinger fra udmeldelsesdatoen eller datoen for eksklusionen at regne.
Stk. 7: Der ydes ikke refusion af medlemskontingent, hvis man ekskluderes eller opsiger sit
medlemskab i en igangværende periode (dækkende et kalenderår).
Stk. 8: Ingen, hvis medlemsforhold til foreningen er ophørt, har noget krav på foreningens formue.

GENERALFORSAMLING §4
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 1: Foreningen afholder årlig generalforsamling i 2. kvartal, der ledes af en af forsamlingen
valgt dirigent, som træffer afgørelse om forhandlings- og afstemningsmåder, samt tilsikrer, at der
føres referat.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er personer nævnt under § 3. (eller disses substitutter).

Skt. 2: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Formandens beretning

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Forelæggelse af bestyrelsens budget og aktivitetsliste til vedtagelse

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

10.

Eventuelt

Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt (via mail) og på hjemmesiden til hvert
enkelt medlem senest 4uger før generalforsamlingen. Indkaldelse skal ledsages af
generalforsamlingsdagsorden senest 2 uger før.
Stk. 4: På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen opførte
punkter.
Stk. 5: Hvert medlem har en stemme, og stemmeret kan kun udøves af en mødeberettiget fra hvert
medlem. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget gennem skriftlig
fuldmagt.
Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de
fremmødte, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller
repræsenteret. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.
Stk. 7: Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal, for at blive optaget på
dagsordenen, være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Afgørelser
omkring indkomne forslag til generalforsamlingen, eller foreningens opløsning skal ske ved mindst
50% af de afgivne stemmer.
Stk. 8: Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Såfremt et medlem forlanger skriftlig
afstemning, skal generalforsamlingen gennemføre dette.
Stk. 9: Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny
generalforsamling, som kan træffe sine afgørelser uafhængigt af antallet af tilstedeværende og
repræsenterede medlemmer.

BESTYRELSEN

§5

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer (og 3 suppleanter). Suppleanterne
deltager ikke på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den årlige
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er den styrende myndighed i alle foreningens
anliggender.
Stk. 2: Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes bredt med øje for kundesegmenter,
kompetencer, virksomhedstype og størrelse, aktivitetsniveau mv.
Stk. 3: Halvdelen af bestyrelsen er årligt på valg.
Stk. 4: Bestyrelseskandidaterne vælges efter det forholdsmæssige antal afgivne stemmer således,
at de opstillede personer, der i samme valg får flest, næstflest stemmer etc. er valgt.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan til
enhver tid nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver af interesse for foreningen.
Stk. 6: Såfremt formanden eller næstformanden fratræder inden valgperiodens udløb, konstituerer
bestyrelsen sig på ny gennem flerstemmighed. Da medlemskab følger selskabet, udtræder man af
bestyrelsen såfremt man ikke længere repræsenterer medlemmet. Herefter indtræder en
suppleant.
Stk. 7: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt 14 dage inden mødet.
Dagsorden fremsendes senest 7 dage inden mødet.
Stk. 8: For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt
formanden eller næstformanden være til stede på bestyrelsesmødet. I bestyrelsen træffes
beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær
næstformandens - stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 9: Bestyrelsen kan disponere over foreningens midler til varetagelse af foreningens interesser
i henhold til et på generalforsamlingen godkendt budget.
Stk. 10:Til at hæve eller disponere over foreningen tilhørende midler kræves godkendelse af
formanden - eller i dennes forfald - næstformanden tilligemed et yderligere medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele prokura til netværkschefen.
Stk. 11: Bestyrelsen kan ikke stifte gæld i foreningens navn.
Stk. 12: Bestyrelsen er til enhver tid pligtig til, at have en bestyrelsesansvarsforsikring. Denne
betales af foreningen.

KONTINGENT

§6

Stk. 1: Der opkræves et årligt medlemskontingent, der betales ved indmeldelsens start.
Medlemskontingentet dækker omkostningerne relateret til forfølgelse af foreningens formål og
fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen med virkning for det følgende
regnskabsår.
Stk. 2: Årligt medlemskab betales ved indmeldelse i foreningen. Hvis et medlem er i restance har
dette ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3: Generalforsamlingen det årlige kontingent. Bestyrelsen kan beslutte differentieret
medlemskab, som eksempelvis kan være halv pris.

REGNSKAB OG REVISION

§7

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2: Regnskaberne revideres talmæssigt af ekstern revisor.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§8

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling i foreningen kan indkaldes af bestyrelsen, når denne
finder det nødvendigt.
Stk. 2: Der skal også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt begærer det, med angivelse af, hvilke sager der ønskes
behandlet.
Stk. 3: I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted snarest muligt
og senest 60 arbejdsdage efter, at den skriftlige begæring er kommet sekretariatet i hænde.
Stk. 4: Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angivelse af
dagsordenen med mindst 14 arbejdsdages varsel.

OPLØSNING

§9

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan finde sted på en generalforsamling, når dette er angivet i
dagsordenen, og mindst 2/3 af alle medlemmerne er til stede eller repræsenteret. Hvis dette ikke
kan lade sig gøre, kan foreningen nedlægges på efterfølgende generalforsamling med simpelt
flertal.
Stk. 2: En beslutning om opløsning af FULD SKRUE har kun gyldighed, såfremt
generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og
har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de FULD SKRUEs påhvilede økonomiske
forpligtelser.
Der skal tillige være tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at afviklingsplanen kan gennemføres. Den
senest valgte bestyrelse skal fungere som det besluttende og ansvarlige afviklingsudvalg.
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. april 2017 og i
overensstemmelse med generalforsamlingens ønske efterfølgende tilrettet XXX

