Vedtægter for foreningen Programmering for alle
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Programmering for alle
Foreningens hjemsted er Kolding Kommune
§ 2. Formål
Foreningen Programmering for alle ønsker at støtte og fremme interessen for skolers brug af it i
undervisningen.
§ 3. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget
blad, ved brev eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg
6. Eventuelt
§ 4. Foreningens Programmering for alles bestyrelse
Foreningen Programmering for alles daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige
drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som
idéudvikling forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden.
§ 5. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab
er bindende for et år ad gangen.
§ 6. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen Programmering for alle søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte
samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private
personer.
§ 7. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver godkendelse af formanden.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §3.
Dagsorden skal motiveres.
§ 9. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Programmering for alle er kalenderåret.
§ 10. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
Foreningen Programmering er stiftet den 29.09.2016
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