Foreningens vedtægter
(pr. 26/02-2018)

NAVN og HJEMSTED
§1. stk.1
Foreningens navn er "18Frames".

§1. stk.2
Foreningens hjemsted er Fyn.

FORMÅL
§2. stk.1
At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer indenfor deres filmfaglige områder, således at de er i stand til at
indgå i en professionel filmproduktion.

§2. stk.2
At medvirke til at skabe og bevare et filmmiljø uden for hovedstadsområdet.

§2. stk.3
I videst muligt omfang at dele foreningens viden med det omkringliggende samfund.

MEDLEMMER
§3. stk.1
Foreningen optager medlemmer én gang hvert andet år i ulige år. Med henblik på semesterstart omkring 1.
september. Alle myndige personer kan søge om optagelse som medlem af foreningen.

§3. stk.2
Der søges skriftligt om optagelse, hvorefter der indkaldes til samtale. Samtalerne sker mellem ansøger og et af
foreningen nedsat optagelsesudvalg.

§3. stk.3
Udover forkundskaber vurderes engagement og vilje til at arbejde for foreningens formål.
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§3. stk.4a
Hvis et medlem ikke inden eller på den fastlagte betalingsdato jf. vedtægterne har indbetalt kontingent, vil
vedkommende modtage en skriftlig påmindelse af bestyrelsen. Hvis et medlem 1 uge efter den fastlagte dato for
kontingentbetaling ikke har indbetalt det aftalte kontingent, vil man modtage en skriftlig advarsel fra
bestyrelsesformanden. Hvis man efter 2 uger efter den fastlagte dato for kontingentbetaling ikke har indbetalt
kontingent, vil man modtage en mundtlig advarsel fra bestyrelsesformanden. Hvis kontingent ikke er betalt
indenfor en måned efter den fastlagte dato, vil medlemmet blive indstillet til eksklusion af bestyrelsen (se §4.).
Kontingent indbetaling sker 1. september hvert år, dog med undtagelse af, hvis 18Frames ekstraordinært tager et
nyt medlem ind i foreningen – i dette tilfælde skal indbetaling af kontingent ske senest en måned efter optag.

§3. stk.4b
Enhver optaget, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag,
er medlem af foreningen. Kontingentet indgår i foreningens virke og er ikke refundérbart.

§3. stk.4c
Såfremt et medlem ikke har mulighed for til at betale kontingentet inden betalingens forfaldsdato, kan medlemmet
ansøge om lov til at betale kontingentet i rater. En sådan ansøgning sendes til bestyrelsen, som (såfremt
ansøgningen godkendes) nedsætter en ny betalingsaftale i samråd med det pågældende medlem. I alle sådanne
situationer skal det fulde kontingent være betalt senest fire måneder efter kontingentets oprindelige
betalingsdato.

§3. stk.5a
Der er mødepligt til foreningens aktiviteter for medlemmer.

§3. stk.5b
Er et medlem fraværende ved tre foreningsmøder i træk (herunder indbefattet: fællesmøder og
generalforsamlinger), modtager medlemmet en skriftlig advarsel fra bestyrelsen. Er samme medlem fraværende
ved atter tre møder i træk, indkaldes medlemmet til et evalueringsmøde. Ved evalueringsmødet skal mindst tre
medlemmer af den siddende bestyrelse være til stede. Ved mødet beslutter repræsentantskabet fra bestyrelsen
om:
a.
Medlemmet skal forblive medlem i foreningen, endnu med én skreven advarsel tilknyttet sit navn;
(dvs. at fravær ved yderligere tre møder i træk vil udløse et nyt evalueringsmøde.)
b.
Medlemmet skal fortsætte sit medlemskab og alle advarsler annulleres;
c.
Medlemmet skal indstilles til eksklusion (se §4.).

§3. stk.5c
Hvis et medlem ikke besvarer bestyrelsens kontaktforsøg ifm. håndtering af fravær, modtager medlemmet en
sidste skriftlig advarsel. Heri gives medlemmet en frist på 14 dage til enten at besvare bestyrelsens opkald eller
selv tage kontakt og få sat et møde i stand. Overholdes fristen ikke, indstilles medlemmet til eksklusion (se §4.).

§3.stk. 6
Der optages højst tre medlemmer for hver af de syv faggrupper: producer, manuskriptforfatter, instruktør, fotograf,
tonemester, klipper og production designer. Det vil sige 21 medlemmer.
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§3. stk.7a
Såfremt 18Frames ser et behov for det, kan de vælge at oprette nye faglinjer, hvis der er økonomisk fundament for
det i foreningen.

§3. stk.7b
Ved optagelse af en ny årgang kan foreningen vælge at nedlægge en studieretning for den kommende årgang,
såfremt det vurderes, at der ikke er nok kvalificerede ansøgere.

§3. stk.8
Uddannelsens varighed løber over 2 år og 10 måneder.

§3. stk.9
Ved overlap af to årgange fortsætter den siddende bestyrelse med at varetage ledelsen af 18Frames. Den nye
årgang vælger en skyggebestyrelse med følgende medlemmer: formand, næstformand, kasserer og sekretær. To af
medlemmerne i skyggebestyrelsen (formand og næstformand) har mandat i den siddende bestyrelse, således at
den siddende bestyrelse består af 6 stemmende medlemmer i overgangsperioden.

§3. stk.10a
Et medlem kan have én af tre følgende medlems-statusser:
a.
Aktivt medlem (se § 3. stk.10b);
b.
Passivt medlem (se § 3. stk.10c);
c.
Indstillet til eksklusion (se §4.).

§3. stk.10b
Det aktive medlem deltager i foreningens arbejde og handler i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

§3. stk.10c
Det passive medlem deltager ikke i foreningens aktiviteter, men kan endnu dimittere fra 18Frames på lige fod med
de aktive medlemmer, såfremt dette opfylder de i vedtægterne skrevne krav til afgang og dimission fra 18Frames
(se §3. stk.12.).

§3. stk.10d
Hvis et medlem opfylder de i vedtægterne skrevne krav for afgang og dimission fra 18Frames (se §3. stk.12) men
ikke kan deltage aktivt i foreningen, kan han/hun søge om passivt medlemskab. En ansøgning om passivt
medlemskab sendes til bestyrelsen, som kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. Når bestyrelsen har behandlet
ansøgningen, modtager medlemmet en skriftlig afgørelse. Såfremt et medlem får godkendt passivt medlemskab,
har medlemmet ikke stemmeret ved foreningens møder (herunder: fællesmøder og generalforsamlinger).
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§3. stk.11
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i foreningens aktiviteter i en begrænset periode (eksempelvis pga.
sygdom), kan han/hun søge om lovligt fravær. Der kan maksimalt ansøges om én måneds fravær af gangen.
Ansøgningen sendes til bestyrelsen, som kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. Når bestyrelsen har behandlet
ansøgningen, modtager medlemmet en skriftlig afgørelse. Hvert godkendt fraværsforløb udløser et
evalueringsmøde mellem medlemmet og bestyrelsen.

§3. stk.12
Et medlem dimitterer fra 18Frames og modtager afgangsbevis, såfremt dette har:
a.
Handlet i overensstemmelse med forenings vedtægter;
b.
Medvirket i produktionen af mindst ét midtvejsprojekt og ét afgangsprojekt tilknyttet medlemmets
årgang og hvormed dets rolle i de givne produktioner tilsvarer dets faglinje;
c.
Har betalt kontingent til foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter (se §3. stk.4ac).

EKSKLUSION
§4. stk. 1
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen eller som handler til skade for foreningen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.
Indstillingen sker skriftligt, hvorefter denne afgøres på den førstkommende generalforsamling (se §4.
stk.3). Et ekskluderet medlem:
a.
Kan ikke dimittere fra 18Frames;
b.
Fjernes fra medlemssiden på 18Frames’ hjemmeside;
c.
Fjernes fra samtlige online-fora, grupper og mailinglister tilknyttet foreningens virke.
§4. stk.2
Et medlem, som er indstillet til eksklusion har mulighed for at gøre indsigelse imod denne.
Dette skal ske skriftligt senest 30 dage efter indstillingen har fundet sted. En sådan indsigelse udløser et
evalueringsmøde med maks. to ugers varsel mellem det indstillede medlem, bestyrelsen og
tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke findes en, for alle parter, tilfredsstillende løsning ved dette møde,
forventes indsigelsen forelagt af det indstillede medlem ved den førstkommende generalforsamling. Her
kan medlemmet søge medhold fra forsamlingen. Dette sker ved en alm. afstemning; og ved stemmelighed
har tillidsrepræsentanten to stemmer. Såfremt medlemmet opnår medhold fra et flertal af de, ved
forsamlingen, fremmødte medlemmer, forbliver denne medlem i foreningen, dog endnu med én skreven
advarsel tilknyttet sit navn (jf. §3. stk.5a).
§4. stk.3
Eksklusionen af et givent medlem finder sted ved den førstkommende generalforsamling efter
medlemmets indstilling hertil. Bestyrelsen forelægger sagen for generalforsamlingen; og det indstillede
medlem har (jf. §4. stk.2) mulighed for at gøre indsigelse imod eksklusionen og søge medhold fra den
øvrige generalforsamling.
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GENERALFORSAMLING
§5. stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§5. stk.2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned.

§5. stk.3
Generalforsamlingen varsles ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer senest 30 dage før, dog kan nye
medlemmer indkaldes så sendt som 14 dage før.

§5. stk.4
Fremmødte aktive medlemmer af foreningen har stemmeret til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.

§5. stk.5
Foreningen er beslutningsdygtig ved 2/3 fremmødte af foreningens aktive medlemmer. Beslutninger træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har foreningens formand to stemmer.

§5. stk.6
Såfremt mindst én af fremmødte foreningsmedlemmer ønsker anonym afstemning imødekommes dette, og er
gældende for alle ved den aktuelle afstemning.

§5. stk.7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
Valg af dirigent
2)
Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3)
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4)
Eventuelle indkommende forslag
5)
Fastsættelse af kontingent
6)
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7)
Valg af revisor
8)
Eventuelt

§5. stk.8
Forslag til behandling skal ved navns underskrift stilles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Foreningens første ordinære generalforsamling blev afholdt i 2012.

§5. stk.9
Der vælges en referent til at føre referat, og denne protokol skal efterfølgende underskrives af dirigenten og
formanden.
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§6. stk.1
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med syv dages varsel, eller inden for én
måned såfremt mindst ni medlemmer stiller skrifteligt krav herom.

LEDELSE
§7. stk.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer.

§7. stk.2
Udover de fire bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter, som tiltræder ved et bestyrelsesmedlems fravær.

§7. stk.3a
Ved bestyrelsesvalg kan alle interesserede medlemmer stille op til den post, som de ønsker at besidde, herunder:
en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og to suppleanter.

§7. stk.3b
Den indvalgte bestyrelse sidder fra valgets dato og indtil den næstkommende ordinære generalforsamling.
Såfremt bestyrelsen ønsker at udskifte ledelsesmedlemmer inden for den siddende periode, skal dette ske på en
ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens nedsatte regler herfor.

§7. stk.4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens
drift.

§7. stk.5
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede.

§7. stk.6
Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden to stemmer.
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§7. stk.7
Hvis et eller flere medlemmer er utilfredse med bestyrelsens indsats eller en beslutning truffet i en given
sammenhæng, kan denne/disse formulere en formel klage i samråd med tillidsrepræsentanten. Fremgangen i
sådanne situationer ser ud således:
a.
Den/de forurettede underretter tillidsrepræsentanten skriftligt.
b.
Tillidsrepræsentanten kvitterer.
c.
Den videre kommunikation bør foregå på skrift (via mail); og eventuelle fysiske/telefoniske møder
opfølges med et kort referat.
d.
Den forurettede (eller en repræsentant/talsmand for de forurettede) formulerer klagen i samråd
med tillidsrepræsentanten. Hvis klagen indberettes anonymt, skal antallet af forurettede angives i
klagen.
e.
Bestyrelsen kvitterer for klagen og formulerer deres svar i samråd med tillidsrepræsentanten.

§7. stk.8
Ved den ordinære generalforsamling vælges også en tillidsrepræsentant. Foreningens tillidsrepræsentant er
ansvarlig for at varetage eventuelle konflikter mellem foreningens medlemmer og den siddende bestyrelse.

ADVISORY BOARD
§8. stk.1
Bestyrelsen vælger minimum tre eksterne, kvalificerede fagfolk til at sidde i et advisory board, hvoraf mindst to
pers. eller halvdelen af det samlede board skal være bosiddende på Fyn. Bestyrelsen forpligter sig til mindst to
årlige møder med advisory boardet.

HÆFTELSE
§9. stk.1
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.

§9. stk.2
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§9. stk.3
Låneoptagelse skal godkendes på generalforsamlingen.

REGNSKABSÅR
§10. stk.1
Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Foreningens første regnskabsår løb fra 31.07.2010 til
31.12.2011.
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§10. stk.2
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent. Pr. 10. marts 2015 fastsættes på
generalforsamlingen kontingent på 5000kr pr. år pr. medlem til betaling hvert år i september.

§10. stk.3
Der skal vælges en registreret revisor og årsregnskabet skal aflægges efter revisor review.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§11. stk.1
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af
foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes
5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen
vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

FORENINGENS OPLØSNING
§12. stk.1
Foreningen kan opløses på generalforsamling hvor 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede og stemmer
herfor. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig
forlængelse af foreningens formål; disse vælges på den opløsende generalforsamling og forvaltes af foreningens
formand.

FILMPRODUKTIONER
§13. stk.1
Som led i uddannelsen medvirker hvert medlem på mindst ét midtvejs- og ét afgangsprojekt. Foreningen
producerer maks. tre midtvejs- og tre afgangsprojekter pr. årgang (herunder er ikke indbefattet penneprøver, film
produceret ifm. undervisning, skitse-film og lign.).

§13. stk.2
Foreningens midtvejs- og afgangsprojekter skal optages i én eller flere fynske kommuner.

§13. stk.3
Premierer af midtvejs- og afgangsprojekter skal afholdes i en fynsk kommune.
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