Kredsforeningsvedtægter

§1
Kredsforeningens navn
Kredsforeningens navn er Elinstallatørforeningen for Roskilde og Omegn.

§2
Kredsforeningens formål
Kredsforeningens formål er, som en underafdeling af TEKNIQ, at gennemføre
medlemsrettede aktiviteter og varetage kredsforeningens medlemmers interessser.

§3
Kredsforeningens geografisk område
Kredsforeningens område er fastlagt i overensstemmelse med kredsopdelingen for TEKNIQ.

§4
Kredsforeningsvedtægternes relation
til TEKNIQs vedtægter
Nærværende kredsforeningsvedtægter er at betragte som et supplement til
de for TEKNIQ gældende vedtægter.

§5
Medlemskab
Stk. 1: Enhver virksomhed, der er medlem af TEKNIQ og er autoriseret elinstallatør, kan optages som medlem.
Stk. 2: Virksomheden repræsenteres i foreningen af indehaveren, medejer eller ledende medarbejder, som virksomheden har udpeget til at repræsentere
denne.
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Kredsforeningen kan beslutte at optage medejer og ledende medarbejdere,
som personligt medlem efter ansøgning og på anbefaling af virksomheden.
Medlemskabet består så længe virksomheden er medlem.
Stk. 3: Indehavere og medejere af medlemsvirksomheder, der på grund af
alder, pensionering eller sygdom ophører med at drive medlemsvirksomheden, kan overføres som seniormedlem.
Ud over det i vedtægterne bestemte, fastsætter bestyrelsen seniormedlemskabets omfang. Personer, som bliver organiseret i et fagforbund, kan dog
ikke overføres som seniormedlem.

§6
Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Stk. 2: Kontingent skal betales ved påkrav og kan i tilfælde af restance ud
over 2 kvartaler medføre slettelse af kredsforeningen. Skyldigt kontingent vil
herefter søges inddrevet ad rettens vej.

§7
Udmeldelse
Stk. 1: Udmeldelse af TEKNIQ medfører samtidig udmeldelse af kredsforeningen. Udmeldelse af kredsforeningen kan kun ske på de i TEKNIQs vedtægter
anførte vilkår. Overflytningen til en anden kredsforening kan ske ved udgangen af et kvartal.
Stk. 2: Et medlems udtrædelse eller slettelse frigør det ikke for dets forpligtelser til afvikling af den pådragende skyld til kredsforeningen eller TEKNIQ,
der om fornødent kan inddrives ad rettens vej.

§8
Eksklusion
Et medlems eksklusion af TEKNIQ medfører tillige eksklusion af kredsforeningen og omvendt.

§9
Generalforsamling
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april
måned.
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Stk. 2: På den ordinære generalforsamling, som ledes af en af forsamlingen
valgt dirigent, aflægger bestyrelsen beretning om kredsforeningens virksomhed i det forløbne år, de reviderede regnskaber fra sidste regnskabsår (kalenderåret) forelægges til beslutning, hvorefter eventuelle forslag fra bestyrelsen
eller medlemmerne behandles.
Herefter foretages valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 1-2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på skift for 2 år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 4: Seniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare.
Stk. 5: Indvarsling af den ordinære generalforsamling sker med 14 dages
skriftligt varsel med angivelse af dagsordenen.
Indkaldelse kan ske ved brev eller pr. mail eller tilsvarende til den til TEKNIQ
oplyste modtageradresse. Indkomne forslag fra medlemmerne, som ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder
det nødvendigt, eller når mindst 15 af kredsens medlemmer skriftligt begærer
det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager de ønsker behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden.
Indkaldelse kan ske ved brev, pr. mail eller tilsvarende til den til TEKNIQ oplyste modtageradresse.

§ 11
Afstemning
Stk. 1: Ved afstemning om forslag på ordinær/ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem kræver dette.

Kredsforeningsvedtægter, fortsat

Side 4

Stk. 2: Afstemninger over forslag, som kan medføre kredsforeningens ophævelse, ændringer i nærværende vedtægter eller et medlems eksklusion, skal
altid ske skriftligt, og forslaget betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes
af mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer og efterfølgende kan godkendes af TEKNIQs bestyrelse.

§ 12
Kredsforeningens ophævelse
Ved kredsforeningens eventuelle ophævelse overgår midlerne til TEKNIQ.

