SJOV SENIOR MOTION
Korte afdelingsvedtægter
afdelingsv
for (afdelingsnavn
afdelingsnavn)
en afdeling af foreningen SJOV SENIOR MOTION
§ 1:
§ 2:
§ 3:
§ 4:
§ 5:

§ 6:

§ 7:

§ 8:

§ 9:

Afdelingen er stiftet (dato
dato og/eller
og/
år) med hjemsted i (lokation)).
Formålet med afdelingen er at udvikle
udvi
interessen for (aktivitet
aktivitet) for nuværende og
potentielle afdelingsmedlemmer.
afdelingsmedlemmer
(Afdelingsnavn) er selvstyrende og som afdeling underlagt vedtægterne for
foreningen Sjov Senior Motion og DGI Midt- og Vestsjælland.
Som medlemmer
mmer kan optages pensionister, efterlønsmodtagere
efterlønsmodtagere, fleksjobbere og
lignende ordninger primært over 50 år fortrinsvist bosiddende i Lejre kommune.
Medlemskontingent
ontingent for sæsonåret fastsættes af afdelingens bestyrelse og meddeles
medlemmerne inden sæsonstart.
sæso
Kontingentet skal være betalt inden afdelingens
generalforsamling.
Bestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling og består af mindst 3
medlemmer: formand, kasserer og sekretær samt en suppleant.. Bestyrelsen vælges
for 2 år – i lige årstal
stal vælges formand og sekretær og i ulige år vælges kasserer
kasserer.
Suppleanten vælges for 1 år.
år Bestyrelsen kan udvides med menige medlemmer
efter vedtagelse
edtagelse på afdelingens generalforsamling.
generalforsamling
Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august. Regnskab
Regnskabet revideres af
kassereren i Sjov Senior Motion på afdelingskassererens foranledning
foranledning, inden
afdelingens generalforsamling afholdes.
Afdelingens generalforsamling afholdes i (måned)
(
og der indkaldes med mindst 14
dages varsel ved opslag på aktivitetssted og om muligt via mail med minimum
følgende dagsordenspunkter i anført rækkefølge:
1. Valg af dirigent.
irigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for forrige sæson.
sæson
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse.
6. Eventuelt.
Af dagsordenen skal det fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og
hvorvidt hver enkelt modtager genvalg eller ej.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingens
afdelin ens generalforsamling skal være afdelingsformanden
formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
afhold
Mødereferat godkendes af dirigenten og sendes til formand og sekretær for Sjov
Senior Motion.
Afdelingens eventuelle ophør eller udmeldelse af Sjov Senior Motion skal vedtages
på en afdelingsgeneralforsamling.
eralforsamling. Alle aktiver
aktiver skal i så fald ove
overdrages til Sjov
Senior Motion.

Vedtaget (dato) og revideret den 26. februar 2019.
2019
Korte afdelingsvedtægter omfatter de væsentligste bestemmelser for afdelingen
afdelingens daglige
drift. Vedtægter for SJOV SENIOR MOTION kan ses påå foreningens website
website:
http://sjovseniormotion.dk/

