Vedtægter i FaDB
§

Foreningens navn er: Foreningen af Danske Biologer.

§

Foreningens formål er:
At fremme biologiens stilling i undervisningen og i samfundet.
Stk.  At formidle biologifaglige emner, såsom miljø, sundhed, bioteknologi samt biologi udadtil.
Stk. 3 At formidle faglig og pædagogisk kontakt mellem medlemmerne.
Stk. 4 At sikre foreningens medlemmer muligheder for efteruddannelse.
Stk. 5 At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i samarbejde med de respektive faglige organisationer.

§3

Foreningen organiserer biologiske kandidater, der er ansat i ungdoms- eller videregående uddannelser, samt biologiske kandidater
ansat i erhverv og administration. Yderligere optages kandidater
med undervisningskompetence i faget biologi i gymnasieskolen og
specialestuderende i biologi.
Stk.  Alle medlemmer – undtagen æresmedlemmer – betaler
kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes efter
principperne i § 9 stk. . Studerende, efterlønsmodtagere,
pensionister og arbejdsløse betaler kun halvt kontingent.
Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse af
foreningen.

§4

Bestyrelsen består af 7- 9 medlemmer.
Stk.  Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter hver
generalforsamling med en formand, næstformand og
kasserer og fastlægger egen forretningsorden.
Stk. 3 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne
offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§

§

§5

FaDB’s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til
Nucleus’ bestyrelse. FaDB’s bestyrelse er repræsenteret med mindst
ét medlem i Nucleus’ bestyrelse.
Mindst  af de indstillede medlemmer skal være tilknyttet de
gymnasiale ungdomsuddannelser.

§6

Foreningen er opdelt i regioner, der hver har en regionssekretær.
Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med regionssekretærerne antallet af regioner.
Stk.  Regionssekretærerne formidler kontakt mellem regionens
medlemmer og bestyrelsen og planlægger regionale møder
og efteruddannelseskurser.

§7

Foreningen udgiver et medlemsblad, Biofag, der redigeres af en
redaktion for en toårig periode.

§8

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor valg
til bestyrelsen finder sted, og hvor sager af fælles interesse behandles.
Stk.  Generalforsamlingen afholdes i september, oktober eller
november og skal indvarsles skriftligt med mindst en
måneds frist. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er
alle medlemmer, der har indbetalt årets kontingent.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag til
vedtægtsændringer skal offentliggøres i Biofag senest 
måned før generalforsamlingen.
Stk. 4 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med
mindst /3 flertal blandt de fremmødte, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det.
Stk. 5 Enhver sag kan af bestyrelsen bringes til urafstemning,
såfremt en enig bestyrelse ønsker det.
Stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når dette ønskes af bestyrelsen eller mindst 5 % af foreningens
medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 4 dages frist.

§9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
a) Valg af dirigent og referent
b) Bestyrelsens beretning, herunder: Forhold vedrørende kursusaktivitet og forlaget Nucleus

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Regnskab for det foregående år
Budget for det følgende år
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Eventuelt

Stk.  På generalforsamlingen godkendes budgettet og kontingent
fastlægges.
§ 0

Regnskabsåret er / – 3/. Det reviderede regnskab skal
foreligge senest den /4 efter hvert regnskabsår. Regnskabet skal
offentliggøres i Biofag. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for et evt. underskud på foreningens
konto. Budgetforslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres i
Biofag inden generalforsamlingen.

§ 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesformanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Stk.  Valg til bestyrelsen foregår ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en -årig periode,
således at 4-5 medlemmer vælges i lige år og 4-5 medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4 Ved stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

§ 

Opløsning af foreningen kan finde sted ved en ekstraordinær
generalforsamling, der indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers
varsel. Dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning
prøves ved en urafstemning blandt samtlige foreningens medlemmer, hvor det kræves, at /3 af de afgivne stemmer går ind for en
opløsning, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes.
Stk.  Fremgangsmåden ved foreningens opløsning bestemmes af
den dertil indvarslede generalforsamling.
Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et
formål, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

§

