København, 27. februar 2013

Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling
Torsdag den 14. marts 2013
Forslag, dagsordenens pkt. 4, bilag a: Gennemgang af forslaget.
Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab har på mødet 23. november 2012 indstillet til
foreningens generalforsamling, at foreningens struktur ændres.
Som bilag til forslaget fremsendes det strukturoplæg og forslag til ændrede vedtægter (dokumentet
indeholder nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter), som indgår i Repræsentantskabets
strukturforslag.

Den ændrede struktur har følgende konsekvenser:
1. Medlemskabet for kommunerne ændres:
Fremover repræsenteres kommunerne af alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.
På nu værende tidspunkt repræsenteres kommunerne kun af medlemmerne af det stående udvalg,
hvorunder biblioteket hører. Vedtægtsforslaget § 2, stk. 1.
2. Status for personlige medlemmer ændres:
Personlige medlemmer opdeles i 2 kategorier:
a. Personer ansat i medlemskommuner, medlemsinstitutioner og medlemsorganisationer.
Disse er valgbare og har stemmeret. Vedtægtsforslaget § 2, stk. 2, a-1.
b. Personer, som ikke falder ind under § 2, stk. 2, a-1 er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtægtsforslaget § 2, stk. 2, a-2, og § 10, stk. 1 og § 11, stk. 4. Disse betaler desuden forhøjet
kontingent, jf. Vedtægtsforslaget 5, stk. 2.
c. Andre lokale bibliotekssammenslutninger samt studerende inden for informationsvidenskab og
kulturformidling kan optages som medlemmer som hidtil.
3. Regionsforeninger ændres:
a. Der kan, men skal ikke nødvendigvis oprettes regionale biblioteksforeninger.
b. Der etableres fem valgkredse. I områder, hvor der ikke oprettes en regional biblioteksforening,
betragtes regionen som en valgkreds. Hvert fjerde år afholdes valg af politikere i valgkredsen til
Repræsentantskabet. Vedtægtsforslaget § 3.
c. Hvis der lokalt er ønske om det, kan der oprettes regionale biblioteksforeninger.
Der kan oprettes flere foreninger i samme geografiske region, men ved valg til Repræsentantskabet
fungerer den geografiske region som én region/valgkreds. Vedtægtsforslaget § 3.
d. Der opkræves ikke selvstændigt kontingent til de regionale biblioteksforeninger.
Disse udarbejder aktivitetsforslag med budget og modtager økonomisk støtte fra hovedforeningen
på baggrund heraf. Vedtægtsforslaget § 5, stk. 3.
4. Valgprocedure repræsentantskabet (valggruppe A, politikere):
Valgproceduren er beskrevet i Vedtægtsforslaget § 11, stk. 3 for henholdsvis etablerede regionale
biblioteksforeninger og geografiske regioner, hvor der ikke er etableret regionale foreninger, og hvor
der i stedet foretages valg i valgkredse.
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