Vedtægter: Nordic Planner Society
§ 1.

Navn og tilhørsforhold

§ 1.1

Foreningens navn er Nordic Planner Society

§ 1.2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2.

Formål

§ 2.1 Foreningen har til formål at udføre frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i
Københavns Kommune i form af at udvikle og afvikle arrangementer indenfor og i relation til
bullet journal/plannere primært i Hovedstadsregionen.
Foreningens mål er at styrke fællesskab omkring en fælles interesse indenfor bullet journals
og planning og derigennem dele viden og erfaringer. Med udgangspunkt i meet-ups og i det
forpligtende fællesskab omkring bullet journals/planning vil vi styrke folkeoplysningen og
derigennem medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3.

Medlemskab

§ 3.1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og
som tilslutter sig foreningens formål.
I Nordic Planner Society kan medlemmer være alle der har interesse for bullet journal
og/eller planners. Vi har ikke en bestemt målgruppe indenfor alder eller bopæl. Dog finder
foreningens aktiviteter primært sted i Københavns Kommune.
Det er ikke påkrævet at medlemmerne tager del i frivilligt arbejde, dette kommer primært til
at være bestyrelsens funktion.
§ 3.2. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen
vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende
generalforsamling. En sådan eksklusion vil dog først finde sted efter forudgående advarsler
og irettesættelser fra bestyrelsen.

§ 4.

Generalforsamling

§ 4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens
medlemmer.
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§ 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag eller mail med mindst 2 ugers
varsel med angivelse af dagsorden.
§ 4.3

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen
beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen
indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf,
specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i
henhold til formålet.
d. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
e. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj. e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
g. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag
skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsens
godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget
støtte fra Københavns Kommune, sendes til kommunen til orientering.
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5

Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret

§ 5.

Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Bestyrelsen forestår Nordic Planner Societys drift mellem generalforsamlingerne, og
vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Der vælges desuden 1 suppleant for
bestyrelsesmedlemmer (Gælder først fra 2019).
§ 5.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 1 årig periode.
En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende
bestyrelsesmedlems valgperiode.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kassér og et
alment bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden.
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I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en
generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med medlemmer og på den måde
uddelegere opgaver efter behov.

§6

Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand 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. Ved beløb over 1.000 kr. skal både kassereren og formanden
underskrive kvittering eller faktura. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene
underskrive.

§ 7.

Kontingent

§ 7.1

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8.

Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på ⅔ af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis ⅓ af
medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med 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 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til
medlemmerne senest to uger før den ordinære generalforsamling
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§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den 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 ⅔ af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling..
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdraget til Foreningen
Pårørende i Danmark.
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