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§ 1 Navn og tilhørsforhold.
§1.1 Foreningens navn er ”Netværk for Kvinder i Filosofi“.
§1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, men er landsdækkende i sit virke.

§ 2 Formål.
§ 2.1 Formålet med foreningen er, at støtte og fremme kvinders rolle i filosofi, idéhistorie og
videnskabshistorie inden for dansk forskning, undervisning og erhverv. Foreningen vil søge at
synliggøre, promovere og skabe samarbejde mellem kvindelige filosoffer med tilknytning til
Danmark. Foreningen er ikke tilknyttet en bestemt filosofisk skole eller et politisk program.
Foreningens formålsparagraffer er genstand for en løbende debat og vil blive diskuteret og
eventuelt revideret årligt på generalforsamlingen.

§ 3 Medlemsskab.
§ 3.1 Foreningen optager som medlem alle kvinder, som tilslutter sig foreningens formål og som
opretter en profil på foreningens hjemmeside http://netværkforkvinderifilosofi.dk/.
§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at ekskludere
medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§3.3 Kun kvinder kan være medlemmer af foreningen. Med kvinder menes alle, som identificerer
sig som kvinder.

§ 4 Generalforsamlingen.
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest i oktober måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af referent
Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf
Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
Fremlæggelse af regnskab og budget
Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
Valg til bestyrelse og suppleanter
Valg af kasserer og suppleant til kasserer
Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Alle medlemmer har stemmeret.

§ 5 Foreningens bestyrelse.
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af mellem 4 og 12 medlemmer, eksklusiv suppleanter.
§ 5.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år af gangen.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med forkvinde, næstforkvinde og kasserer og fastsætter selv
sin forretningsorden.
§5.5 Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper mv. Bestyrelsen medlemmer skal være med i minimum
én arbejdsgruppe om året.

§ 6 Tegningsret. (Dvs. ret til at skrive under på vegne af foreningen.)
§ 6.1 Foreningen tegnes af forkvinden og kasseren for bestyrelsen i fællesskab eller af forkvinden
eller kasseren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at forkvinde og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonto hver for sig.
§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.
§ 6.4 Ved køb under 1000 kr. kan kasseren alene underskrive.
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§ 7 Kontingent.
§ 7.1 Det kræver ikke kontingent at være med i foreningen.

§ 8 Vedtægtsændringer.
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker
det. Indkaldelse med dagsorden skal ske mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er
indgået ønske om det.

§ 10 Regnskab og økonomi.
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage
før den ordinære generalforsamling, såfremt et sådant findes.
§ 10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med en af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 Opløsning.
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den
ektraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes
på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
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