§ 6.
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Til at revidere foreningens regnskab udpeges en statsautoriseret revisor.

§ 7.
Vedtægtsændringer og
foreningens opløsning
Foreningens vedtægter kan ændres,
såfremt dette besluttes på et medlemsmøde med almindelig stemmeflerhed blandt
de fremmødte.
Til foreningens opløsning kræves et særskilt medlemsmøde med dette punkt på
dagsordenen. Opløsning kræver vedtagelse
med mindst 2/3 af de på medlemsmødet
repræsenterede medlemmer. Til opløsningen udpeger medlemsmødet en eller flere
likvidatorer. Såfremt der, efter at alle foreningens forpligtelser er betalt, fremkommer et likvidationsoverskud tilfalder dette
overskud fiskerirelaterede formål efter
likvidatorernes bedste skøn.

Nærværende vedtægter er godkendt på medlemsmøde i Kerteminde den 3. juni 2003.
Nærværende vedtægter er senest ændret på medlemsmøde i Thyborøn den 20. januar 2005.

Vedtægter
for Fiskericirklen

§ 1. Navn, formål
og hjemsted
Stk. 1. Navn
Foreningens navn er Fiskericirklen.
Stk. 2. Formål
Fiskericirklen er en forening, der har til
formål at:
Bidrage til den nødvendige rekruttering til
fiskerisektoren bl.a. gennem:
• Udarbejdelse af undervisningsmaterialer
• Fælles markedsføring af fiskerirelaterede uddannelser.
Stk. 3. Hjemsted
Fiskericirklens hjemsted er Københavns
Kommune.

§ 2. Medlemsforhold
Stk. 1. Optagelse
Som medlemmer optages organisationer,
kommuner, uddannelsessteder, erhvervsvirksomheder og andre, som har en tilknytning til fiskerisektoren.
Den under § 3 nævnte styregruppe godkender optagelse af nye medlemmer.
Anmodning om indmeldelse sker ved
skriftlig henvendelse til:
Fiskericirklen
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.
1553 København V.

Medlemmer afgiver ikke kompetence ved
at blive optaget som medlemmer i
Fiskericirklen.
Stk. 2. Kontingent
Medlemmerne forpligter sig til for hvert
kalenderår at betale det på medlemsmødet
fastsatte årskontingent. Manglende indbetaling af kontingent medfører, at medlemskabet ophører.
Stk. 3 Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens
forpligtelser, idet medlemmernes eneste
økonomiske forpligtelser består i pligten
til at betale det fastsatte kontingent.
Danmarks Fiskeriforening alene hæfter for
Fiskericirklens økonomi.
Stk. 4. Udmeldelse og eksklusion
Et medlem kan med øjeblikkelig virkning
skriftligt udmelde sig af foreningen.
Udmeldelse medfører ikke bortfald af det
allerede forfaldne årskontingent.
Manglende kontingent medfører eksklusion
/ udmeldelse.

§ 3. Styregruppen
Foreningens daglige ledelse varetages af
en styregruppe. Styregruppen sammensættes med:
• To repræsentanter for medlemskommuner
• To repræsentanter for uddannelsessektoren
• En repræsentant for Danmark
Fiskeriforening
• En repræsentant for Fagligt
Fælles Forbund

• En repræsentant for
Søfartsstyrelsen
Styregruppen kan supplere sig med
optil 2 repræsentanter fra øvrige
medlemmer.
De to repræsentanter for medlemskommunerne og de to repræsentanter for uddannelsessektoren vælges
på det ordinære årlige medlemsmøde ved simpel stemmeflertal blandt
samtlige medlemmer fra de pågældende organisationer. De øvrige
medlemmer af styregruppen udpeges af de pågældende organisationer / foreninger.
Repræsentanten for Danmarks
Fiskeriforening er født formand for
Fiskericirklens styregruppe, og
repræsentanten for Fagligt Fælles
Forbund er født næstformand.
Styregruppen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger
træffes i enighed blandt de fremmødte.
Styregruppen afholder møde mindst
tre gange om året, og styregruppen
kan oprette arbejdsgrupper efter
behov.
Styregruppen fastsætter sin egen
forretningsorden. Styregruppen kan
ekskludere medlemmer.
Danmarks Fiskeriforening virker som
sekretariat for Fiskericirklen, og der
udpeges en sekretær.

§ 4. Medlemsmøde
Ordinært medlemsmøde afholdes
hvert år.
Indkaldelse til medlemsmøder skal
finde sted med tre ugers varsel ved
særskilt skrivelse til de enkelte
medlemmer med angivelse af
dagsorden.
Dagsorden for ordinært medlemsmøde skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af beretning.
Fastlæggelse af årskontingent.
Valg til styregruppen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ekstraordinært medlemsmøde skal
indkaldes af styregruppen, såfremt
dette begæres af mindst 3 medlemmer af styregruppen eller af mindst
10 foreningsmedlemmer med angivelse af dagsorden for det ønskede
medlemsmøde.

§ 5. Tegning
Foreningen tegnes økonomisk udadtil af to af følgende personer i forening: Foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens
sekretær, den økonomiansvarlige
direktør i Danmarks Fiskeriforening
og Danmarks Fiskeriforenings bogholder.

