Vedtægter for foreningen 18Frames
Pr. 26 oktober 2016

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 s 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 kontingent betaling 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 §3. stk. 8).
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
refunderbart.
§3. stk.5
Der er mødepligt til foreningens aktiviteter for medlemmer.
§3.stk. 6
Der optages højst tre medlemmer for hver af de syv faggrupper: producer, manuskriptforfatter, instruktør,
fotograf, tonemester, klipper og productiondesigner. Det vil sige 21 medlemmer.
§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
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. En sådan indstilling skal afgøres på den nærmest følgende generalforsamling.
§3. stk.9
Uddannelsens varighed løber over 2 år og 10 måneder.
§3. stk.10
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,
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.
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GENERALFORSAMLING
§4. stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§4. stk.2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned.
§4. 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.
§4. stk.4
Fremmødte aktive medlemmer af foreningen har stemmeret til generalforsamlingen. Hvert medlem har én
stemme.
§4. 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.
§4. stk.6
Såfremt mindst én af fremmødte foreningsmedlemmer ønsker anonym afstemning imødekommes dette,
og er gældende for alle ved den aktuelle afstemning.
§4. 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
§4. 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.
§4. stk.9
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Der vælges en referent til at føre referat, og denne protokol skal efterfølgende underskrives af dirigenten
og formanden.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§5. 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
§6. stk.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer.
§6. stk.2
Udover de fire bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter, som tiltræder ved et bestyrelsesmedlems
fravær.
§6. stk.3
De fire bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
§6. stk.4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.
§6. stk.5
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede.

§6. stk.6
Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden to
stemmer.

ADVISORY BOARD
§7. stk.1
Bestyrelsen vælger op til 3 eksterne kvalificerede fagfolk til at sidde i Advisory Board. Disse medlemmer skal
være til stede ved minimum ét bestyrelsesmøde pr. kvartal.
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HÆFTELSE
§8. 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.
§8. 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.
§8. stk.3
Låneoptagelse skal godkendes på generalforsamlingen.
REGNSKABSÅR
§9. stk.1
Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Foreningens første regnskabsår løb fra
31.07.2010 til 31.12.2011.
§9. 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.
§9. stk.3
Der skal vælges en registreret revisor og årsregnskabet skal aflægges efter revisor review.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§10. 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
§11. stk.1

5

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.
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