Vedtægter for foreningen MuSek.
Kap. 1. Navn, formål og område.
§1. Foreningens navn er MuSek.
§2 Som medlemmer kan optages sekretærer/administrativt personale der er ansat ved musik- og kulturskoler.

§3. Foreningens formål er at skabe kontakt og udveksle erfaringer mellem sekretærer/administrativt personale ansat ved
musik- og kulturskoler.
Kap. 2. Foreningens struktur.
§1 Foreningen består af et antal netværksgrupper fordelt over hele landet.
stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, dog altid et ulige antal. Bestyrelsen er
selvkonstituerende med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer tegner foreningen.
stk. 3. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen – den første torsdag/fredag i marts i ulige
år. Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning samles den nyvalgte bestyrelse og konstitueres.
Valgperioden er 2 år.
stk. 4. Der vælges to suppleanter på generalforsamlingen. Suppleanter forventes at deltage i
bestyrelsesmøder. Valgperioden er 2 år.
§2 Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år.
§3 Alle kandidater skal erklære sig villige til valg. For alle kandidater er det muligt at kunne medsende
samtykkeerklæring og ikke selv være tilstede ved afstemninger.
Kap 3. Generalforsamling og møder.
§1 Indkaldelse med dagsorden til generalforsamling sker med 1 måneders varsel.
stk. 2. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Beretning
6. Indkomne forslag
7. Budget og regnskab, herunder kontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter
10. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant
11. Evt.
stk. 3. Kun punkter, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning. Forslag til punkt 6 skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, hvor mindst 20% af medlemmerne
skriftligt kræver det.
Kap. 4. Kompetence.
§1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med bindende virkning for alle foreningens medlemmer, når mindst
10 % af medlemmerne udover bestyrelsen er fremmødt.
stk. 2. Der kan stemmes ved personligt fremmøde.
stk. 3. Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Ved evt. stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Kap. 5. Bestyrelsen.
§1 Foreningens formand skal repræsentere foreningen udadtil og udsende dagsorden for generalforsamlingen.
§2 Sekretæren skal føre et beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder. Alle referater lægges ud på foreningens
hjemmeside senest 14 dage efter mødet.
§3 Kassereren opkræver kontingent og aflægger regnskab for generalforsamlingen. Kassereren skal tillige føre en
nøjagtig fortegnelse over foreningens medlemmer.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. Januar—31. december.
Kap. 6. Kontingent.
§1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves 1 gang årligt og dækker perioden 1. August—31.
Juli.
Stk. 2. For at deltage i Landskonferencen og på generalforsamlingen skal der være betalt fuldt kontingent.
Kap. 7. Vedtægtsændringer.
§1 Nuværende vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 flertal af
de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
Kap. 8. Foreningens ophævelse.
§1 Foreningen kan ophæves hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Dette sker ved urafstemning.
§2 Hvis der på generalforsamlingen ikke opnås valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, afholdes Ekstraordinær
Generalforsamling inden 30 dage med 8 dages varsel. Kan der på den ekstraordinære generalforsamling ikke
opnås valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, ophæves foreningen MuSek.
§3 Evt. midler ved foreningens ophør fordeles til godgørende musikalske formål efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 1999. Ændringer vedtaget på generalforsamling 2001, 2003, 2005,
2007 og 2017.

