Norsk-Tysk selskap i Stavanger

Vedtekt
§ 1 mål
Norsk-Tysk selskapet i Stavanger er en politisk uavhengig, samfunnsnyttig organisasjon. Organisasjonens mål
er å fremme kulturelle lenker mellom Norge og de tyskspråklige landene og regionene. Organisasjonen ønsker
å være et forum til pleie og utvikling av relasjoner mellom folk som er interessert i Tysk språk og kultur.
§ 2 medlemskap
Privatpersoner, allmennyttige organisasjoner og firmaer kan være medlemmer.
§ 3 Generalforsamling
Selskapet sitt høyeste organ er generalforsamlingen. En ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i
året, helst i Mars.
Styret har ansvaret for å kalle inn skriftlig til generalforsamlingen minst fire uker før møtet, og å sende års- og
regnskapsrapporten til alle medlemmene minst to uker før møtet. Medlemmer, som ønsker ytterlige punkter
tatt opp på dagsorden i generalforsamlingen, skal melde disse minst tre uker før samlingen til styrelederen eller
sekretæren.
Generalforsamlingen velger styret, styrelederen (se § 4) og revisoren. Ytterlige behandler generalforsamlingen
års- og regnskapsrapporten, fastlegger medlemsbidraget og avgjør sakene som styret eller medlemmene har
framsatt. Generalforsamlingen vedtar endringer i vedtektene til selskapet med en 2/3 majoritet.
Generalforsamlingen styres av en person som blir valgt av alle tilstedeværende i begynnelsen av samlingen.
Styret eller 1/5 av alle medlemmene kan kreve en ekstraordinær innkalling av generalforsamlingen. Da gjelder
samme frister og regler som for innkalling av en ordinær forsamling og for forslag til dagsordenen.
§ 4 Styret
Styret leder selskapets arbeidet.
Styret består av minst fem personer som blir valgt av generalforsamlingen. Styremedlemmene blir valgt for to
år, skiftevis tre i et år og to i annet år. Generalforsamlingen velger styrelederen ut av de fem valgte
styremedlemmene hvert år. Andre verv i styret, som regnskapsfører eller sekretær, bestemmer styret selv.
Undergrupper er representert i styret med en person de selv bestemmer.
§ 5 Undergrupper
Generalforsamlingen kan beslutte innretningen av undergrupper som ivaretar forskjellige interesser og
oppgaver. Gruppene rapporterer årlig i generalforsamlingen.
§ 6 Oppløsning
Selskapet kan kun oppløses ved en 3/4 majoritet i en ordinær generalforsamling. Selskapets formue på dette
tidspunkt blir overført til en organisasjon med liknende mål. Hvis en sånn organisasjon ikke finnes blir formuen
midlertidig forvaltet av Goethe Institut.

