Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen har gennemgået de nuværende vedtægter og forslår følgende vedtægtsændringer.

1.4
”Foreningens hjemmeside er www.ind.ku.dk/forskning/dasera/.”
foreslås slettet

3.1
”Personligt medlemsskab er åbent for forskere inden for naturfagsdidaktik.”
foreslås ændret til
”Personligt medlemskab er åbent for folk med interesse for forskning inden for naturfagsdidkatik”

3.2
”Medlemsskab opnås ved at udfylde hjemmesidens medlemsblanket og indbetale det årlige kontingent på
100 kr.”
foreslås ændret til
”Medlemskab opnås gennem indmeldelse på hjemmesiden. Medlemsskabet er gyldigt når betailing er
registreret. Medlemsskabet er gyldigt for det kalenderår hvori der er betalt.”

4.1
”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og næstformand i forening..”
foreslås ændret til
”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af DASERA’s formand og næstformand”

4.6
”Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.”
foreslås ændret til
”Bestyrelsen konstituerer sig med som minimum med næstformand og kasserer.”

4.8
”En generalforsamling finder sted årligt i forbindelse med Big Bang konferencen eller anden dansk
fællesaktivitet for naturfagsdidaktiske forskere, såsom det årlige DASERA-seminar.

Generalforsamling indvarsles af Bestyrelsen via e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Varslingen skal indeholde oplysning om forslag, der sættes til afstemning.

Medlemsforslag der ønskes til afstemning skal være mailet til formanden senest 3 uger før
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes
behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, når mindst 5 af de mødende medlemmer forlanger det.

På den ordinære generalforsamling fremlægger Bestyrelsen en skriftlig rapport og et regnskab, som begge
offentliggøres.”
foreslås ændret til
”En generalforsamling finder sted årligt i forbindelse med Big Bang konferencen eller anden dansk
fællesaktivitet for naturfagsdidaktiske forskere, såsom den årlige DASERA-konference.
Der indkaldes som minimum med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt.

Generalforsamling indvarsles af Bestyrelsen via e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Varslingen skal indeholde oplysning om bestyrelsens forslag, der sættes til afstemning.

Medlemsforslag der ønskes til afstemning skal være mailet til formanden senest 3 uger før
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes
behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, når mindst 5 af de mødende medlemmer forlanger det.

På den ordinære generalforsamling fremlægger Bestyrelsen en beretning og et regnskab, som begge
offentliggøres.”

4.11
”Foreningen driver en hjemmeside, der vedligeholdes af et medlem af foreningen.”
forslås slettet, da det ikke betegnes som en vedtægt

5
”Aktiviter”
forslås ændret til
”Aktiviteter”

Der foreslås tilføjet
”6 Foreningens ophør
6.1 Ved foreningens ophør overgår foreningens aktiver og passiver til et, af den afviklende bestyrelse,
godtgørende formål inden for naturfagsdidaktikken”

