Vedtægter for Foreningen til fremme af kulturbærende undervisning
§ 1 - Navn.
Foreningens navn er Foreningen til fremme af kulturbærende undervisning, forkortet FFKU.
Foreningen har hjemsted på Hasseris Gymnasium & IB World School, Hasserisvej 300, 9000
Aalborg.
§ 2 - Formål.
Foreningens formål er at organisere og afvikle relevant faglig efteruddannelse af lærere i
kulturbærende fag, der er medlemmer af foreningen og samtidig ansat ved gymnasiale
uddannelser samt voksenuddannelsescentre, studenterkurser mm.
I forlængelse heraf er det også foreningens opgave at sikre, at ethvert overskud, der måtte opstå
som følge heraf, bruges til selvsamme formål.
§ 3 - Medlemmer.
Enhver, der underviser i fag, der kan betragtes som kulturbærende, ved en gymnasial uddannelse,
voksenuddannelsescentre, studenterkurser eller en anden "fortsat uddannelse" og som samtidig er
medlem af en af de allerede eksisterende faglige foreninger, kan anmode om og, med foreningens
ledelses accept, blive optaget som medlem af foreningen.
§ 4 - Kontingent.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen, der samtidig sørger for registrering af foreningens
medlemmer. Kontingent betales for en periode, der fastsættes af bestyrelsen.
§ 5 - Foreningens ledelse.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Hasseris
Gymnasium kan, blandt lærerne i historie, udpege ét medlem og blandt lærerne i samfundsfag ét
medlem af bestyrelsen. Foreningens generalforsamling kan udpege ét medlem. Efter at
generalforsamlingen er afholdt kan hhv. Foreningen af lærere i samfundsfag og
Historielærerforeningen hver udpege ét medlem af bestyrelsen. Når Foreningen af lærere i
samfundsfag og Historielærerforeningen udpeger medlemmer til bestyrelsen påhviler det de to
faglige foreninger at sikre, at mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er uddannet i
samfundsfag og mindst halvdelen er uddannet i historie.
Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer snarest muligt efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsens og andet arbejde i foreningen er ulønnet, men bestyrelsen kan, under hensyntagen til
foreningens budget, beslutte at der udbetales kørselsgodtgørelse og skattefri godtgørelse mm.
efter gældende regler.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen
fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6 - Regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren og foreningen hæfter kun med foreningens egne
aktiver. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Regnskabsåret går fra 1. marts til 28. februar.
Regnskabet revideres af den revisor, der er blevet valgt på seneste generalforsamling.
§ 7. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes på Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg
hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldes hertil sker med mindst tre ugers varsel.
Alle afstemninger, også valg til bestyrelsen, foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger
foregå skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Alle medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
Medlemmer, der er forhindrede i at deltage på generalforsamlingen, er også valgbare.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Hasseris Gymnasium
7. Valg af ét bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal ligeledes anmelde
deres kandidatur til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Valghandlingen
bortfalder, hvis der alene er én opstillet kandidat.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden finde
sted, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. I sådanne
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes på Hasseris Gymnasium senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær
generalforsamling er to uger.
§ 10 - Tegningsregler.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst et
bestyrelsesmedlem.

§ 11 - Vedtægtsændringer.
Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring af foreningens vedtægter.
For at ændre vedtægterne skal forslaget herom fremgå af dagsorden til pågældende
generalforsamling og minimum 2/3 af alle stemmeberettigede skal være for ændringsforslaget.
§ 12 - Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses ved, at en i samme anledning indkaldt generalforsamling beslutter dette.
Her kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for at opløse foreningen.
Opløsning af foreningen kan også ske ved, at en fuldtallig og enig bestyrelse træffer beslutning
herom og efter 3 måneder stadfæster denne. Hvis foreningen i tre, på hinanden følgende, år kun i
begrænset omfang har levet op til foreningens formål (§2) skal den siddende bestyrelse træffe
beslutning om opløsning af foreningen. I så fald skal foreningens afgående bestyrelse i enighed
sikre, at foreningens midler fordeles således, at de i størst mulig udstrækning virker til gavn for
undervisningen i samfundsfag og historie ved gymnasiale uddannelser.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 15.09. 2020.
Dirigent, Casper Døssing

