Danmarks Forskningsbiblioteksforening
– DF Vedtægter

NAVN
§ 1. Foreningens navn er Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Foreningens hjemsted
følger adressen for foreningens sekretariat.

KONTINGENT
§ 5. Kontingent til foreningen fastsættes af
hovedbestyrelsen efter forelæggelse for generalforsamlingen, jf. § 7 stk. 6.

STRUKTUR
§ 2. Foreningen består af medlemmerne af to
valggrupper: personlige medlemmer i Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker og institutionelle medlemmer
i Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker.

Stk. 2. Af kontingentet afholdes bidrag til Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers
Forbund. UDGÅR.

Stk. 2. De to valggrupper kan vedtage egne
udfyldende vedtægter, der er underordnet
hovedforeningens.
FORMÅL
§ 3. Foreningen virker til fremme af initiativer
til gavn for forskningsbibliotekerne og det
samlede biblioteksvæsen og udgør et forum for
drøftelse og behandling af biblioteksfaglige og
bibliotekspolitiske emner.
Stk. 2. Foreningen tilstræber nært samarbejde med andre biblioteksorganisationer og
beslægtede organisationer, såvel danske som
udenlandske.
Stk. 3. Der udarbejdes årligt et konkret
arbejdsprogram under hensyntagen til den
aktuelle bibliotekspolitiske situation.
MEDLEMSKAB
§ 4. Medlemskab af foreningen opnås gennem
medlemskab af en af foreningens valggrupper.
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål om medlemskab
forelægges generalforsamlingen, der træffer
afgørelse ved almindeligt flertal.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan for
institutionelle medlemmer ske med 7 måneders varsel til d. 1. januar, og for personlige
medlemmer med 1 måneds varsel til d. 1. juni i
et kalenderår.
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REGNSKAB OG REVISION
§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af to på den ordinære
generalforsamling valgte revisorer.
ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING
§ 7. Foreningen afholder hvert år et årsmøde.
På dette aflægger formanden en politisk beretning. I forbindelse med årsmødet afholdes den
ordinære generalforsamling, der er foreningens
højeste myndighed i de anliggender, der ikke er
særskilt reguleret i disse vedtægter.
Stk. 2. Adgang til årsmødet har alle foreningens medlemmer.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted
for årsmøde og generalforsamling.
Stk. 4. Indbydelse til årsmødet sker skriftligt
med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 5. Ethvert medlem kan fremsætte forslag
på årsmødet, jvf. dog § 14, om forslag til
vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes sat
til afstemning, skal være hovedbestyrelsen i
hænde senest 3 uger før mødet og udsendes
til medlemmerne senest 1 uge før mødet.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden. Faste punkter på
dagsordenen er:
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens organisatoriske beretninger
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det
kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag

7. Forelæggelse af kontingent for hhv. person
lige og institutionelle medlemmer
8. Valg af:
a. Formand
b. 7 hovedbestyrelsesmedlemmer
c. 2 foreningsrevisorer
Stk. 7. Over generalforsamlingen føres en protokol, der godkendes af generalforsamlingens
dirigent og foreningens formand.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
hvis det besluttes af hovedbestyrelsen, eller
hvis et antal medlemmer, herunder mindst
3 institutionsmedlemmer, der repræsenterer
mindst 100 stemmer, jf. § 9, skriftligt over for
hovedbestyrelsen fremsætter begæring herom
med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen foranlediger forslaget
og dagsordenen offentliggjort og sørger for
generalforsamlingens afholdelse senest 7 uger
efter, at begæringen er modtaget. Med hensyn
til indvarsling og afstemning gælder samme
regler som for den ordinære generalforsamling.
STEMMERET
§ 9. Ved generalforsamlinger og møder, hvor
der kræves afstemning, råder hvert af foreningens personlige medlemmer over én stemme
og institutionelle medlemmer i henholdsvis
kategori I over 50 stemmer, kategori II over 25
stemmer, kategori III over 15 stemmer, kategori
IV over 10 stemmer, kategori V over 5 stemmer, kategori VI over 2 stemmer og kategori
VII over 1 stemme. Associerede medlemmer
har ikke stemmeret.
Stk. 2. Der afholdes skriftlig afstemning, hvis
det forlanges af ét medlem under forudsætning
af støtte fra mindst 5 andre medlemmer.
Stk. 3. Medlemmer, der ikke er til stede ved
generalforsamlingen, kan deltage i afstemningen om i forvejen bekendtgjorte forslag enten
ved at afgive brevstemme på forhånd eller ved

skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem.
Brevstemmer skal være foreningens sekretariat
i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Fornøden legitimation må på forlangende kunne forevises på generalforsamlingen
af stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 5. Medlemmer i kontingentrestance har
ikke stemmeret.
Stk. 6. Afgørelse træffes ved almindeligt
flertal. Står stemmerne lige, betragtes et forslag
som bortfaldet.
HOVEDBESTYRELSEN
§ 10. Hovedbestyrelsen består af formanden
og 7 af generalforsamlingen direkte valgte
medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, således
at 3 afgår sammen med formanden i de lige år,
4 i de ulige år.
Stk. 2. Formanden vælges for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Såfremt formanden vælges fra den
siddende bestyrelse og stadig har 1 år tilbage
af sin oprindelige bestyrelsesvalgperiode,
vælges der for at opretholde kontinuiteten i
valgperioderne et nyt bestyrelsesmedlem for
1 år fra den valg-gruppe, som formanden
repræsenterer. Det valgte bestyrelsesmedlem
med det laveste stemmetal er i så fald valgt for
1 år – NY.
Stk. 4. De 7 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen vælges ved flertalsvalg af og iblandt
2 valg-grupper for hhv. de personlige og de
institutionelle medlemmer, således at den valggruppe, hvorfra formanden er valgt, yderligere vælger 3 medlemmer, den anden 4. Intet
medlem kan på samme tid repræsentere begge
valggrupper i hovedbestyrelsen. Suppleant er
den kandidat, der i sin valggruppe opnår flest
stemmer uden at få sæde i hovedbestyrelsen.
Stk. 5. Opstilling til formands- og hovedbestyrelsesvalg skal ske skriftligt senest 4 uger
forud for generalforsamlingen. Opstilling
meddeles foreningens medlemmer 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer skal være foreningens sekretariat i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 6. Hvert stemmeberettiget medlem kan
afgive op til det antal stemmer, der svarer til
antallet af pladser i hovedbestyrelsen for den
pågældende valggruppe.

Stk. 7. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig med
næstformand (som vælges i den valggruppe,
som ikke har formandskabet), kasserer, (2
medlemmer af NVBFs bestyrelse – UDGÅR)
og 2 medlemmer af medlemsbladets redaktionsråd. Næstformanden har Interesseforaene
som særligt ansvarsområde og repræsenterer
hovedbestyrelsen i forhold til disse.
Stk. 8. Hovedbestyrelsen ledes af formanden,
der indkalder til møderne og foranlediger, at
sagsområderne fordeles imellem medlemmerne
og sekretariatet. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Stk. 9. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes normalt ved almindeligt flertal.
Står stemmerne lige, betragtes et fremsat
forslag som bortfaldet.
Stk. 10. Over hovedbestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der godkendes på det
følgende møde.
Stk. 11. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt
selv sin forretningsorden.
INTERESSEFORA OG UDVALG
§ 11. Der kan inden for foreningens rammer
oprettes interessefora til varetagelse af særlige
aktiviteter på områder, hvor det skønnes at
være særligt behov herfor. Hovedbestyrelsen skal godkende sådanne fora og fastsætte
retningslinier for deres arbejde. Der afgives
årligt rapport fra hvert enkelt forum til hovedbestyrelsen, der tager stilling til, hvorvidt
den pågældende aktivitet fortsat skal støttes af
foreningen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg
efter behov og med fastsat kommissorium.
Hovedbestyrelsen skal altid være repræsenteret
heri ved mindst ét medlem.
DAGLIG LEDELSE
§ 12. Mellem møderne i hovedbestyrelsen varetages foreningen ledelse af et forretningsudvalg
bestående af formanden, næstformanden og
kassereren.
Stk. 2. Nærmere bestemmelser om forretningsudvalgets virksomhed og kompetence fastsættes i en forretningsorden, som godkendes af
hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Nærmere bestemmelse om anvendelse af
lønnet bistand til varetagelse af sekretariatsopgaver, revision m.v. træffes af hovedbestyrelsen.
MEDLEMSBLAD
§ 13. Foreningen udgiver et medlemsblad,
hvis redaktør udpeges af hovedbestyrelsen. Til
bladet knyttes et redaktionsråd efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 14. Forslag til vedtægtsændringer kan
fremsættes af hovedbestyrelsen eller af mindst
10 medlemmer, der repræsenterer mindst 100
stemmer på generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag, der fremsættes af hovedbestyrelsen, udsendes senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, jvf. § 7, stk. 1
og 4. Andre forslag til vedtægtsændringer,
herunder ændringsforslag til hovedbestyrelsens
forslag, må være denne i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før dennes afholdelse.
Stk. 3. Ændringer af vedtægterne kræver
vedtagelse ved almindeligt flertal blandt de på
generalforsamlingen fremmødte og gennem
skriftlig fuldmagt repræsenterede medlemmer.
OPHÆVELSE
§ 15. Foreningen kan ophæves, såfremt det
vedtages med mindst 2/3, henholdsvis simpelt
flertal af de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk.2. Foreningens eventuelle formue tilfalder
et biblioteksfagligt formål efter den ophævende
generalforsamlings særskilte bestemmelse efter
forslag fra den afgående hovedbestyrelse.
IKRAFTTRÆDEN
§ 16. Disse vedtægter træder i kraft efter
at være vedtaget på generalforsamlinger i
Danmarks Forskningsbiblioteksforening.
ÆNDRING.
henholdsvis i Foreningen af Medarbejdere ved
Danmarks Forskningsbiblioteker og Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker.
UDGÅR
Oprindelig vedtaget på generalforsamlingen i Foreningen af Medarbejdere ved
Danmarks Forskningsbiblioteker den 7. juni
1979.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingerne i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og dens daværende delforeninger
den 13. september 2002.
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