Vedtægter for
Biblioteksforeningen i region Nordjylland
§1
Biblioteksforeningen i region Nordjylland er en regionsbiblioteksforening under Danmarks Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening inden for region
Nordjylland.
For at være medlem i regionsforeningen skal man være medlem af Danmarks Biblioteksforening.
§ 2 Formål
Foreningens formål er gennem samarbejde og dialog mellem politikere, biblioteksmedarbejdere
og andre interesserede i kulturelle aktiviteter
 at virke til udvikling af bibliotekstilbuddet og de dertil knyttede kulturelle aktiviteter i region Nordjylland
 at afholde konferencer og møder i region Nordjylland med det formål at styrke engagementet i biblioteks- og kultursektoren
 at virke for lokalt at udbrede kendskabet til Danmarks Biblioteksforening og alle grene af
dens virksomhed
 at virke for et positivt samspil mellem det centrale og det lokale niveau i Danmarks Biblioteksforening
§ 3 Kontingent
Foreningen fastsætter selv sit kontingent, som opkræves af Danmarks Biblioteksforenings sekretariat.
§ 4 Regnskab og budget
1. Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret regnskab med status forelægges til godkendelse ved
generalforsamlingen.
2. Budget med aktivitetsplan forelægges til godkendelse ved generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling, almindelige bestemmelser
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
2. Adgang til generalforsamlingen har tillige - med taleret, men uden stemmeret - de af regionsforeningen inviterede gæster.
3. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen samt dens dagsorden.
4. Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende dagsorden sker ved direkte meddelelse til
medlemmerne med mindst 1 måneds varsel.
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§ 6 Ordinær generalforsamling
1. Foreningen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal afholde en ordinær generalforsamling.
2. Faste punkter på dagsordenen er
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget og aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
3. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg optages følgende punkt på dagsordenen: Valg
af bestyrelse og revisorer samt suppleanter for disse i henhold til bestemmelserne i § 7.
4. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes fremmet til
afstemning, må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter forslaget udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 1 uge før mødet.
§ 7 Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
2. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg vælger valggruppe A (de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager det kommunale biblioteksvæsen i henhold til den pågældende
kommunes styrelsesvedtægt) 4 medlemmer til bestyrelsen.
3. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg vælger valggruppe B (enkeltpersoner samt
repræsentanter for institutioner, foreninger m.v.) 3 medlemmer til bestyrelsen.
4. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg vælges personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem til indtræden ved et medlems længerevarende eller varige fravær.
5. I perioden 2007-2010 består regionsforeningens bestyrelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer
fra de amtsbiblioteksforeninger, som danner regionsforeningen, og som er hjemmehørende i regionen.
6. Bestyrelsen konstituerer sig selv således, at de medlemmer, der er valgt af valggruppe A, vælger formand og de medlemmer, der er valgt af valggruppe B, vælger næstformand.
7. Lederen af Aalborg Bibliotekerne tiltræder bestyrelsen med taleret, men uden stemmeret.
8. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg vælger regionsforeningens valggruppe A repræsentanter og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab.
9. Bestyrelsen kan tiltrædes af 1 repræsentant for KL’s Kommunekontaktråd i region Nordjylland udpeget af denne forenings bestyrelse.
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10. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en kasserer og udpeger en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand og næstformand, et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af regionsforeningens medlemmer med motiveret dagsorden forlanger det.
2. Bestyrelsen foranlediger forslag og dagsorden offentliggjort i henhold til reglerne i § 5, stk. 4.
§ 9 Stemmeret
1. Ved generalforsamlingen råder hver medlemskommune over stemmer svarende til de fremmødte, dog maksimalt 7.
2. Fremmødte personlige medlemmer råder over hver 1 stemme.
Fremmødte valggruppe B-medlemmer, der repræsenterer en organisation eller en institution råder
over hver 3 stemmer.
Fremmødte brugerråd råder over hver 1 stemme.
3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4. Alle afgørelser, også valg, sker ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 14, stk. 3. Står stemmerne lige, betragtes et fremlagt forslag som bortfaldet.
Ved valg foretages endnu en afstemning. Hvis denne også giver lige mange stemmer, afgøres
valget ved lodtrækning.
§ 10 Tegningsretten
Foreningen tegnes i alle forhold af formanden samt enten næstformanden og/eller kassereren.
§ 11 Befordring
Befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge fastsættes af bestyrelsen.
§ 12 Netværk
1. Til sikring af geografisk repræsentation kan bestyrelsen nedsætte et eller flere lokale netværk,
som inden for godkendte kommissorier og budgetter refererer til bestyrelsen. Netværkenes opgaver kan være aktiviteter som f.eks. afholdelse af konferencer. Bestyrelsen har i alle tilfælde det
økonomiske ansvar. Bestyrelsen skal sikre nødvendig koordinering, såfremt man etablerer flere
netværksområder.
2. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte stående udvalg eller ad-hoc udvalg,
som inden for godkendte kommissorier og budgetter refererer til bestyrelsen.
3. For så vidt foreningen af andre foreninger eller institutioner opfordres til at deltage i udvalg o.
lign., udpeges disse repræsentanter af bestyrelsen.
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§ 13 Hjemmeside
Foreningen opretter og driver en hjemmeside. De nærmere retningslinier for hjemmesiden fastsættes af bestyrelsen.
§ 14 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af foreningens medlemmer samt af bestyrelsen.
2. Vedtægtsforslag offentliggøres skriftligt til medlemmerne jfr. § 5 stk. 4 og fremsættes på generalforsamlingen af forslagsstilleren.
3. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.
§ 15 Foreningens ophævelse
1. Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået tilslutning fra ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Foreningens nettoformue tilfalder kulturelle formål i region Nordjylland efter generalforsamlingens bestemmelser.

Vedtaget på regionsforeningens generalforsamling den 30. marts 2009
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