Generalforsamling 2018-19

04/10-2018

Vedtægter for Københavns Fælleselevråd (KFE)
Vedtaget på Københavns Fælleseleråds generalforsamling d. 04/10-2018 i Københavns Rådhus
festsal.
Kapitel 1: Navn
§ 1:

Foreningens navn er Københavns Fælleselevråd (forkortet: KFE)

§ 2:

Foreningen har hjemsted høs Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kapitel 2: Formål
§ 3:

Foreningens formål er at arbejde for de københavnske grundskoleelevers
uddannelsespolitiske interesser, at aktivere eleverne i Københavns kommune samt, at
fremme og styrke elevdemokratiet i Københavns kommune.

Stk. 2:

Foreningen skal være en kilde til inspiration for elevrådene på grundskolerne i Københavns
Kommune, og elevrådene skal altid kunne søge hjælp til elevrådsarbejdet hos foreningen.

§ 4:

Foreningen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår på et
demokratisk og tværpolitisk grundlag.

Kapitel 3: Myndighed

§ 5:

Foreningens myndigheder er som følger (i prioriteret rækkefølge):
-

Generalforsamlingen
Bestyrelsen

Kapitel 4: Medlemsforhold
§ 6:

Som medlemmer optages kollektivt elevråd på grundskolerne i Københavns Kommune.

Stk. 2:

Som medlem betragtes ethvert elevråd på grundskolerne i Københavns Kommune.

Stk. 3:

Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen

Kapitel 5: Generalforsamlingen
§ 7:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober.

§ 8:

Fra hver medlemsskole kan 4 elever have status som delegerede. Derudover kan alle
deltage til generalforsamlingen som observatører.

Stk. 2:

De delegerede på generalforsamlingen har tale- og stemmeret. Observatører har kun
taleret.

§ 9:

Generalforsamlingen indvarsles senest 2 uger før afholdelsen. Heri redegøres for regler
omkring indlevering af ændringsforslag til vedtægter.
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§ 10:
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Den ordinære generalforsamlings dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:
1) Formalia
-

Valg af dirigent og referent

-

Vedtagelse af dagsorden

-

Konstatering af mødets lovlighed

2) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
3) Behandling af forslag til vedtægter og vedtagelse af de evt. ændrede vedtægter.
4) Valg af formand, to næstformænd og 25 medlemmer, der alle er stemmeberettigede
5) Eventuelt
Stk 2.

Valgbar til de i § 10 pkt. 4 nævnte poster er alle elever fra elevrådene på grundskolerne i
Københavns Kommune.

§ 11:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 1/3 af bestyrelsen eller 1/10
medlemmerne ønsker det eller hvis halvdelen af den valgte bestyrelse er frafaldet.

Stk 2.

På en ekstraordinær generalforsamling kan der vælges stemmeberettigede medlemmer.

Kapitel 6: Bestyrelsen
§ 12:

Foreningens bestyrelse består af en formand, to næstformænd og 25 medlemmer.

Stk 2.

Bestyrelsen holder møde regelmæssigt, dog minimum én gang pr. kvartal. Deltagelse i
mødet bliver ikkeikke registreret som fravær, men møderne lægges så vidt muligt uden for
skoletiden.

Stk 3.

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse faste udvalg og arbejdsgrupper, når det findes
nødvendigt. Disse udvalg og arbejdsgrupper kan suppleres af personer, der ikke er
bestyrelsesmedlemmer.

§ 13:

Bestyrelsen vælger en sekretær, der bl.a. står for referater.

§ 14:

Hvis et medlem frafalder bestyrelsen, kan bestyrelsen vælge at lave medlemsopslag, hvor
der ved internt valg kan vælges nye medlemmer ind. De nye medlemmer er dog ikke
stemmeberettigede.

Stk 2.

Hvis halvdelen af den valgte bestyrelse er frafaldet, skal bestyrelsen holde en
ekstraordinær generalforsamling.

Stk 3.

Hvis en formand, næstformand eller sekretær frafalder, skal der holdes internt valg i
bestyrelsen for en ny formand eller næstformand.

§ 15:

Bestyrelsen er ansvarlig over generalforsamlingen.

Kapitel 7: Økonomi
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§ 16:

Regnskabet løber fra d. 1/1 til d. 31/12.

Stk 2:

Regnskabet aflægges overfor Københavns Kommune/ Børne- og
Ungdomsforvaltningen senest d. 31. januar i det efterfølgende år.

Stk. 3:

Regnskabet føres af forvaltningens kontaktperson i samarbejde med bestyrelsen.

Stk. 4:

Udgifter på beløb over 1.000 kr. skal på forhånd godkendes af forvaltningens
kontaktperson.

§ 17:

Generalforsamlingen vedtager budgettet.

Kapitel 8: Vedtægtsændringer og opløsning
§ 18:

Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling med ½
flertal blandt de delegerede

Stk 2.

Konsekvensrettelse som følge af vedtægtsændringer sker automatisk

Stk 3.

Dispensationer fra disse vedtægter kan kun vedtages på en ordinær
generalforsamling.

§ 19:

Foreningen kan kun nedlægges såfremt der på to efterfølgende ordinære
generalforsamlinger opnås 2/3 flertal herfor.

Stk 2.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler bruges i overensstemmelse
med formålet.
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