VEDTÆGTER FOR INDIEN GRUPPEN FYN
§ 1 Formål:

Foreningens formål er at arbejde for en bæredygtig forbedring af levevilkårene i den tredje
verden, her specielt Indien, samt skabe en større gensidig forståelse gennem forskellige
oplysningsaktiviteter mellem den indiske og danske kultur.
§ 2 Hjemsted:
Foreningen er hjemmehørende i Svendborg kommune, Fyns Amt.
§ 3 Medlemskab:
Enhver, der er interesseret i at støtte foreningens arbejde for de fattige i Indien, kan optages
som medlem.
Medlemskab forudsætter at det årlige kontingent er betalt.
§ 4 Generalforsamling:
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.
Der tilkommer hvert medlem en stemme.

Man skal tilmelde sig 8 dage før generalforsamlingen for at kunne deltage.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage inden denne.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter samt om
ændringsforslag til disse.
Afstemning kan ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.
Ved afstemning gælder almindelig simpel stemmeflertal, jvf. dog §§ 9 og 10.
Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene
fastsatte grænser.

§ 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
Dagordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt; og skal
indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af skriftlig dagsorden. I
sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
§ 7 Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 3-5 medlemmer, der vælges for to år ad
gangen. To bestyrelsesmedlemmer er således på valg i lige år, og et til tre er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine
medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter en intern organisationsstruktur og forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange om året. Formanden sætter
dagsordenen, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne mindst en uge før hvert møde.

§ 8 Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret
revisor.
Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 9 Lovændringer m.v.:
Til ændring af foreningens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3
majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
§ 10 Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30
dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværendes stemme.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens aktiver til Mellemfolkeligt Samvirke.
§ 11 Tegning - hæftelse:
Foreningen forpligtes i større økonomiske anliggender ved underskrift af formand og kasserer.
Ved mindre dagligdags transaktioner kan formand og kasserer hver for sig tegne foreningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
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