VEDTÆGTER
for
POLARSKOLEN
§ 1.

Navn
Foreningens navn er POLARSKOLEN.
Foreningen er hjemmehørende i Københavns kommune.

§ 2.

Formål
Foreningen har som formål at formidle og styrke kendskab til Arktis, herunder Grønland og
Færøerne som en del af Rigsfællesskabet, samt bidrage med oplevelser og udfordrende læremidler og undervisningsforløb.
Foreningens tilgang til formidling og undervisning vil være naturfaglighed, miljø- og klimaspørgsmål samt historiske og sikkerhedspolitiske forhold i relation til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen på lokalt og globalt plan.

§ 3.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§ 4.

Generalforsamling m.v.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af
dagsorden.

§ 5.

Dagsorden
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Godkendelse af budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
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8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 6.

Dirigent m.v.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning
med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med
angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 8.

Protokol
I den af bestyrelsen autoriserede protokol indføres et referat af det på generalforsamlingen
passerede, herunder de trufne beslutninger.
Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 9.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 - 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Medlemmerne vælges for et år ad gangen og bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10.

Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.
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§ 11.

Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine
ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 12.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2017.

§ 13.

Årsrapport
Foreningens årsrapport revideres af en generalforsamlingsvalgt godkendt revisor. Revisor
kan genvælges.
Foreningens regnskaber skal til enhver tid opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 14.

Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre lignende almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
---o0o---

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. april 2017.

Som dirigent:
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