
Forslag til nye vedtægter

1§ Navn mv.

Foreningens navn er Danish Network Operator’s Group, forkortet DKNOG.

2§ Foreningens formål

1. Styrke det danske netværksoperatør miljø.

2. Øge fagligheden og samarbejdet netværksoperatører imellem

3. Afholde mindst én årlig DKNOG konference, åben for alle interesserede.

3§ Medlemskab

1. Foreningen optager enhver, der anerkender foreningens vedtægter, og delt-
ager aktivt i foreningens virke.

2. Medlemskab opnås ved at anmode om dette skriftligt til bestyrelsen.

3. Bestyrelsen har ret til at at ekskludere medlemmer, som virker til skade
for foreningen, eller på anden vis aktivt modarbejder foreningens formål
eller virke.

4. Et flertal af medlemmerne kan omstøde en ekskludering ved førstkom-
mende generalforsamling.

4§ Generalforsamling

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, mellem 1. maj – 1. juni Ind-
kaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt med mindst 14 dages
varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter be-
hov og skal indkaldes, når mindst 15 % af foreningens medlemmer skriftligt til
bestyrelsen fremsætter krav herom, bilagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæringen.

3. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været
optaget i foreningen i minimum 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
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Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved vedtægtsæn-
dringer, eller foreningens opløsning. Ved stemmelighed foretages omvalg. Der
kan ikke stemmes in absentia til generalforsamlingen.

4. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum inklud-
ere:

(a) Valg af dirigent og referent

(b) Bestyrelsens beretning - herunder beretning om konferencen

(c) Fremlæggelse af regnskab - herunder fremlæggelse af konferencens
regnskab

(d) Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse

(e) Indkomne forslag

(f) Fastsættelse af forretningsorden for den årlige konference. Konferen-
cens hovedansvarlige præsenterer et oplæg.

(g) Valg af bestyrelsesmedlemmer

(h) Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af
bestyrelsesmedlemmer

(i) Evt.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5§ Bestyrelse

1. bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Skulle et medlem
træde ud, konstitueres en suppleant i resten af den periode, det oprindelige
medlem skulle have siddet i bestyrelsen.

3. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne,
og varetager foreningens daglige ledelse.

4. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

5. Bestyrelsens beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

7. Bestyrelsens opgave er at holde oversigt over foreningens arrangementer,
udarbejde en årsberetning, og indkalde til generalforsamling.

8. Bestyrelsen afholder møder når formanden finder det fornødent, eller når
tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse sker med tre
ugers varsel og med angivelse af dagsorden
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6§ Regnskab

1. Foreningens regnskabsår starter hvert år d. 1. maj

2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være underskrevet af
bestyrelsen samt den valgte interne revisor.

3. Det underskrevne regnskab skal udsendes med indkaldelsen til generalfor-
samlingen.

7§ Tegning og hæftelse

1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.

2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen person-
lig hæftelse så længe de har handlet inden for rammerne af foreningens
vedtægter og den almindelige danske lovgivning.

8§ Konferencer

1. Foreningen bør afholde mindst én årlig konference med teknisk, fagligt og
socialt indhold.

2. Konferencens rammer fastsættes af bestyrelsen.

3. Bestyrelsen udpeger en hovedansvarlig for konferencen, som er ansvarlig
for planlægning og afvikling af konferencen.

9§ Vedtægtsændring og opløsning

1. Til ændring af nuværende vedtægter samt foreningens opløsning kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/3.af alle medlemmers stemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med 8.dages
varsel at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsæn-
dringerne samt opløsning kan vedtages med almindelig majoritet blandt
de fremmødte medlemmer.

2. Ved foreningens opløsning doneres eventuel resterende formue til et passende
velgørende formål, der vælges ved simpel stemmeflertal på generalforsam-
lingen.
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