DANSK NODESKRIVERFORENING
VEDTÆGTER
Navn og formål.
§ 1 : Foreningens navn er ”Dansk Nodeskriverforening” stiftet den 23. oktober 1918.
Stk.2: Foreningen har til formål at varetage nodeskrivernes fælles faglige interesser.

Medlemsforhold.
§ 2 : Som medlemmer optages medlemmer af Dansk Musiker Forbund, der arbejder som
nodeskrivere.
Stk. 2: Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love og leve op til dens
formålsbestemmelse.

Generalforsamlingen.
§ 3 : Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk.2: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.
Stk.3: Indkaldelse til medlemmerne sker enten pr. mail eller pr. brev fra bestyrelsen eller ved
bekendtgørelse i ”Musikeren” eller på Dansk Musiker Forbunds øvrige medieplatforme. Varslet
skal være mindst 2 uger og højest 6 uger.
Stk.4: Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og forslag der agtes fremsat
skal følge med indkaldelsen.
Stk.5: Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 4 : Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a. Bestyrelsens beretning
b. Valg af medlemmer til bestyrelsen

c. Eventuelt.
§ 5 : Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
Stk.2: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder
generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde,
stemmeafgivningen og dennes resultat.
Stk.3: Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
Stk.4: Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem.
Stk.5: Repræsentanter for Dansk Musiker Forbund kan uden stemmeret overvære
generalforsamlingen, samt deltage i debatten efter dirigentens bestemmelse.

Ekstraordinær generalforsamling.
§ 6 : Ekstraordinær generalforsamling afholdes
a. når bestyrelsen finder anledning dertil
b. når det til behandling af et bestemt emne begæres af mindst 1/5 af medlemmerne
eller
c. når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Bestyrelsen.
§ 7 : Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Stk.2: Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
Stk.3: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og har kompetence til at fastsætte tariffer, som
offentliggøres i ”Musikeren”.
Stk.4: Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det påkrævet eller 2 medlemmer kræver det.
Stk.5: Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden.
Stk.6: Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. Ved et bestyrelsesmedlems
forfald indtræder suppleanten for den pågældende.
Stk.7: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 2
medlemmer er til stede.
Stk.8: Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat der underskrives af formanden og
referenten.

Sekretariat
§ 8 : Dansk Musiker Forbund fungerer som sekretariat for bestyrelsen. Dansk Musiker Forbund
kan i samarbejde med formanden handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler
udsættelse.

Ændring af vedtægterne
§ 9 : Beslutning af ændring af vedtægterne kan kun træffes på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer.
Stk.2: Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en extraordinær generalforsamling med det
ene punkt på dagsordenen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægter som ændret på generalforsamling den 2. juni 2016.

