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FORENINGEN TIL INTEGRATION
AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

VEDTÆGTER
for
Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Navn, hjemsted og formål

§ 1.
Foreningens navn er Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3.
Foreningen har til formål at arbejde for fjernelse af alle væsentlige hindringer for nydanskeres
integration på det danske arbejdsmarked, og andre dermed i forbindelse stående aktiviteter
efter bestyrelsens skøn.
Bestyrelsen bemyndiges til at indsætte en efter bestyrelsen skøn passende definition af
begrebet ”Nydanskere”.
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Medlemsforhold

§ 4.
Som medlem kan optages fysiske personer, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner,
organisationer, foreninger, fonde o. lign..

§ 5.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen, f. eks. ved benyttelse af foreningens
giroindbetalingskort, med angivelse af navn eller firmanavn, adresse og telefonnummer samt
eventuel kontaktperson. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket
indmeldelse finder sted.

§ 6.
Optagelse som medlem kan nægtes, når der efter bestyrelsens skøn foreligger forhold, der må
antages at kunne skade foreningens virke eller omdømme.

§ 7.
Medlemskab bortfalder automatisk, såfremt det årlige kontingent ikke betales rettidigt.
Genindmeldelse kan finde sted i henhold til § 5 om tegning af nyt medlemskab.

§ 8.
Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelsen har
virkning fra d. 1. i en måned efter, at skriftlig udmeldelse er modtaget af foreningen. Ved
udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.
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§ 9.
Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, beslutninger og
lignende.
Adgangen til at deltage i særlige medlemsaktiviteter eller til at opnå særlige medlemsfordele
kan betinges af særskilt deltagerbetaling.

Kontingent

§ 10.
Det årlige kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales til
foreningen senest 14 dage kontingentopkrævning.
For 2004 er det årlige kontingent for:
Fysiske personer
Små virksomheder med under 50 ansatte
Øvrige medlemmer

kr.
kr.
kr.

100
2.500
10.000

Bestyrelse

§ 11.
Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 10
medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være personer med daglig personaleansvar for en
større arbejdsplads.
Ud af bestyrelsens 10 medlemmer vælges op til 7 medlemmer af generalforsamlingen. Op til 3
medlemmer kan som repræsentanter for offentlige arbejdsgivere udpeges af respektive
Finansministeriet, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening hver med et medlem,
der skal være personer med dagligt personaleansvar.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og kan modtage genvalg.
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§ 12.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand og
næstformand, som bestyrelsen selv vælger af sin midte. I tilfælde af stemmelighed i
bestyrelsen er formandens stemme – eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil.

§ 13.
Bestyrelsesmøde afholdes 2 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når 1
bestyrelsesmedlem eller direktionen kræver det.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst
tre medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller næstformanden. Der kan stemmes ved
fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
Et bestyrelsesmedlem kan udtræde ved skriftlig meddelelse til formanden. Udtræder et
bestyrelsesmedlem, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling,
medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde
bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Repræsentantskab

§ 14.
Bestyrelsen kan udpege et repræsentantskab, der rådgiver bestyrelsen og varetager
medlemmernes interesser på lokalt plan.
Bestyrelsen fastsætter repræsentantskabets organisering og forretningsorden.
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Direktion

§ 15.
Bestyrelsen kan udpege en direktion med op til 2 direktører til varetagelse af foreningens
daglige ledelse.
Direktionen kan efter bestyrelsens godkendelse ansætte de nødvendige medarbejdere og skal
udføre de til stillingen hørende opgaver efter bestyrelsens retningslinier og i henhold til de af
bestyrelsen godkendte budgetter.

Generalforsamling

§ 16.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger
af nærværende vedtægter.

§ 17.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt senest ved udgangen af maj
måned.
Den ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved
indrykning af annonce i landsdækkende dagpresse efter bestyrelsens skøn eller i foreningens
medlemsblad.
Efter at indkaldelse til den ordinære generalforsamling har fundet sted, kan foreningens
regnskab rekvireres ved skriftlig henvendelse til foreningen.
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§ 18.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab.
5. Vedtagelse af budget for næste regnskabsår og fastsættelse af kontingent for det
næstfølgende regnskabsår.
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
7. Evt. valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Evt. valg af revisor.
9.

Eventuelt.

§ 19.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremme til afstemning uden for den udsendte dagsorden,
skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 14 dage inden generalforsamlingen og
udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen. Der
kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er
indkommet som anført, medmindre 75% af samtlige stemmeberettigede er tilstede og
tiltræder, at forholdet kan behandles på generalforsamlingen.

§ 20.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes,
når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af
grund, eller såfremt det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3
ugers varsel i foreningens medlemsblad, eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.
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Møde- og stemmeberettigede

§ 21.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der tilmelder sig skriftligt til
foreningens sekretariat senest 3 dage inden mødet.
Hvert medlem, som rettidigt har indbetalt det årlige medlemskontingent, har én stemme. Der
kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem og
således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker
det.

Regnskab

§ 22.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af mindst én
statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen.
Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og
skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Revisor vælges for 2 år ad gangen og kan modtage genvalg.

Midler og formue

§ 23.
Foreningen kan udover de årlige medlemskontingenter modtage andre økonomiske bidrag,
herunder private og offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og indtægter ved salg af varer
eller tjenesteydelser eller ved anden indtægtserhvervelse, til anvendelse i overensstemmelse
med foreningens formål.
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Modtager foreningen midler til særlig anvendelse indenfor foreningens formål, skal de for
modtagelsen stillede vilkår respekteres. Sådanne midler skal holdes adskilt fra den øvrige
formue i det omfang, dette kræves eller skønnes hensigtsessigt.

Tegning og hæftelse

§ 24.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller én
direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen
påhvilende forpligtelser. Foreningen hæfter således alene for de af foreningen påhvilende
forpligtelser.

Vedtægtsændringer

§ 25.
Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede,
og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til
stede, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en
ny generalforsamling inden for 2 måneder, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer.
En stemmefuldmagt til den første generalforsamling anses tillige at omfatte den anden
generalforsamling, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af stemmefuldmagten.

Opløsning

§ 26.
Foreningens aktiviteter videreføres på ubestemt tid.
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Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling i overensstemmelse
med §25.
Ved foreningens opløsning bortskænkes foreningens formue til andre foreninger,
organisationer eller/og lignende med beslægtede eller almennyttige formål efter bestyrelsens
skøn.

Voldgift

§ 27.
Tvister om fortolkning eller anvendelse af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af mindst 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver part vælger én samt én af
disse i fællesskab valgt opmand. I det omfang der ikke kan opnås enighed om valget af
opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.
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Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2004:
Som dirigent:

____________________________
Advokat Sune Skadegaard Thorsen
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