Vedtægter for Fællesorganisationen Får
§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Fællesorganisationen Får.
2. Dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage fåreavlen og fåreavlernes almene interesser i samfundet, såvel
politisk som avls-, sundheds- og erhvervsmæssigt.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver forening, som har et formål, der harmonerer med
Fællesorganisationen Fårs formål.

§ 4 Bestyrelse

Bestyrelsen er på 5 personer.
De vælges blandt medlemsforeningernes medlemmer idet mindst én vælges blandt avlere med
over 200 registrerede får og mindst én blandt avlere med mindre end 50 registrerede får.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 2 medlemmer
og på ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Der kan højst ske valg til to på hinanden følgende valgperioder, efter mindst et års pause kan der
igen ske valg.
Der vælges 2 suppleanter for et 1 år, de opfordres til at deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden
stemmeret
En suppleant, der ved forfald indtræder i bestyrelsen, følger den fratrådtes valgperiode.

§ 5 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden tegner foreningen.
Bestyrelsen er, i overensstemmelse med foreningens formål, ansvarlig over for
repræsentantskabet - for foreningens ledelse og drift.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede, heraf skal mindst en
være formanden eller næstformanden.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Der føres referat over bestyrelsens møder. Det godkendte referat offentliggøres på foreningens
hjemmeside.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansætte nødvendig ulønnet og lønnet medhjælp.

§ 6 Udvalg

Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for hvert udvalg i samarbejde med udvalgets medlemmer.
I hvert udvalg indtræder mindst et medlem fra bestyrelsen.
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Til alle udvalg kan inddrages personer fra de samarbejdende foreninger, som besidder
specialviden på udvalgets arbejdsområde.

§ 7 Økonomi

Økonomiske dispositioner kræver underskrift af formand samt yderligere et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan få refunderet godkendte udgifter mod forevisning af bilag.
Transport skal ske på billigste mulige måde, f.eks. ved samkørsel.
Kørsel i egen bil kan maksimalt refunderes med statens ”lave takst”.

§ 8 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
På det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægger kassereren regnskabet for det foregående
år til godkendelse.
Der fremlægges endvidere et budget for det kommende regnskabsår til orientering.
Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af repræsentantskabet for en 1-årig periode.
Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før
repræsentantskabsmødet.

§ 9 Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes af repræsentantskabet.
Kontingentet opkræves af medlemsforeningerne og indbetales til Fællesorganisationen Får, senest
1. maj.

§ 10 Stemmeret

Stemmeret har repræsentanter fra medlemsforeningerne.
Valgbare er alle medlemmer i samtlige medlemsforeninger.
Medlemsforeningerne har 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer i henhold til indbetalt
kontingent.

§ 11 Udmeldelse

Medlemsforeningers udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel.
Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

§ 12 Ordinært repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed i alle henseender
Ordinær repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. juni.
Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet og indkalder med 4 ugers varsel.
Repræsentantskabsmødet afholdes skiftevis i Jylland, på Fyn og på Sjælland.
Sammen med indkaldelsen indkaldes forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Kandidater samt forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være
Fællesorganisationen Får i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.
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Fortegnelse over samtlige til valget opstillede kandidater samt forslag til behandling bekendtgøres
på foreningens hjemmeside senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.
Kandidater skal kunne præsentere sig på foreningens hjemmeside i samme periode.
Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende:
a. Valg af dirigent
b. Valg af 2 stemmetællere og referent
c. Formanden aflægger Fællesorganisationen Fårs årsberetning til godkendelse
d. Årsberetning fra nedsatte udvalg.
e. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det sidste år til godkendelse
f. Kassereren forelægger budget for det kommende år.
g. Indkomne forslag
h. Fastsættelse af kontingent
i. Valg af bestyrelse
j. Valg af suppleanter
k. Valg af revisor og revisorsuppleant
l. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uanset fremmødet.
Vedtagelser på repræsentantskabsmødet sker ved almindeligt stemmeflertal
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Godkendt referat fra repræsentantskabsmødet offentliggøres på hjemmesiden.
Øvrige medlemmer af medlemsforeningerne kan deltage på repræsentantskabsmødet, men har
ikke stemmeret.

§ 13 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 25 % af repræsentanterne af det fungerende år indgiver skriftlig
begæring herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
Mødet ind kaldes senest 4 uger efter begæring og med 4 ugers varsel.

§ 14 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer fremlægges for repræsentantskabsmødet og kræver her to
tredjedeles flertal af de afgivne stemmer for vedtagelse.

§ 15 Foreningens ophævelse

Foreningens ophævelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen på et
Repræsentantskabsmøde. Vedtagelse af ophævelse kræver to tredjedeles flertal af de afgivne
stemmer.
Foreningens formue fordeles forholdsmæssigt blandt medlemsforeningerne af det fungerende år.

§ 16 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft, når de er vedtaget på den stiftende forsamling - 15. november
2015.
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