Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland
Vedtægter
§1
Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland er en regionsforening under Danmarks Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening indenfor Region Midtjylland.
§ 2. Formål
Biblioteks- og kulturforeningen vil gennem dialog sikre kulturpolitikere, bibliotekspersonale og øvrige medlemmer indflydelse på den fremtidige udvikling og lovgivning indenfor biblioteksvirksomhed og tilgrænsende områder.
Biblioteks- og kulturforeningen er inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer
som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden.
Biblioteks- og kulturforeningen skal gennem aktiviteter og debat gøre medlemskabet nærværende for medlemmerne for derigennem at sikre foreningen indflydelse på de kultur- og bibliotekspolitiske områder.
Biblioteks- og kulturforeningen skal inspirere Danmarks Biblioteksforening i dens arbejde blandt andet ved
at rejse debatter og stille hovedforeningen forslag til behandling.
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle kommuner, ikke kommunale institutioner, organisationer og enkeltpersoner der tilslutter sig foreningens formål.
I medlemskommuner er alle kommunalpolitikere automatisk medlemmer.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert andet år i lige årstal i årets første
kvartal (dog i januar umiddelbart efter et kommunalvalg) og indkaldes ved direkte henvendelse til foreningens medlemmer med 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens regnskaber følger kalenderåret.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af aktivitetsplan og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg - hvert 4. år
a) Valg af formand - vælges blandt valggruppe A’s medlemmer
b) Valg af bestyrelse
c) Valg af suppleanter til bestyrelsen
d) Valg til DB’s repræsentantskab
e) Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender ønske herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på tilsvarende måde som ordinær generalforsamling.
§ 7 Stemmeret
Ved generalforsamlingen råder hver medlemskommune over stemmer svarende til de fremmødte.
Fremmødte valggruppe B medlemmer har hver 1 stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afgørelser, også valg, sker ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 11. Står stemmerne lige, betragtes et
fremlagt forslag som bortfaldet.
Ved valg foretages endnu en afstemning. Hvis denne også giver lige mange stemmer, afgøres valget ved
lodtrækning.
§ 8 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 17 medlemmer, der alle vælges gruppevis for 4 år på den første generalforsamling efter
et kommunalvalg.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af Danmarks Biblioteksforening indenfor foreningens område repræsenterende følgende grupper:
Valggruppe A: Alle valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer: 9.
Valggruppe B: Øvrige medlemmer: 8.
Hvert af de hidtidige biblioteksforeningsområder skal være repræsenteret med mindst 1 gruppe A medlem.
Der vælges 2 suppleanter fra hver valggruppe.
Bestyrelsen kan endvidere tilknytte op til 2 tilforordnede.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.
Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg vælger regionsforeningens valggruppe A 5 repræsentanter
og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 9 Hæftelser
Ingen af foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, kan på noget tidspunkt gøres ansvarlig
for foreningens eventuelle gæld. Herfor hæfter kun foreningens formue.
§ 10 Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
§ 11 Foreningens ophævelse
Foreningen ophæves, når forslag herom ved skriftlig afstemning har opnået tilslutning fra ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede på den første og fra ½ af de fremmødte på den anden, af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Opløses foreningen, overgår dens nettoformue til biblioteksformål i Region Midtjylland efter bestyrelsens
beslutning.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Biblioteks- og Kulturforeningen Region Midtjyllands generalforsamling den 4. marts 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014.

