Vedtægter for HUF – Håbefulde Unge Forfattere

pr. 11/08-2007

Vedtægter for HUF - Håbefulde Unge Forfattere
Vedtaget 11/08-2007 ved ordinær generalforsamling.

Henvisning til for foreningens andre gældende vedtægter:
•

Vedtægter for Skrivelyst

•

Vedtægter for Arrangementsudvalget

**Navn og formål**
§1
Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2.1
Foreningen HUF er en forening for håbefulde, unge forfattere, som har til formål at hjælpe
unge skrivelystne personer sammen i et fællesskab, og dermed fremme skrivekunsten.
Medlemmerne hjælper hinanden ved kritik af egne og andres tekster, samt deling af
erfaringer og debat af diverse ting indenfor forfatterskabet.

§ 2.2
Ydermere er formålet at hjælpe med til udgivelse af medlemmernes tekster, via hjælp til
kontakt af forlæggere og via HUFs egne tekstsamlinger.

Stk. 2
Betingelser og rettigheder, bliver bestemt separat forud for udgivelse af hver af
HUFs udgivelser.

**Medlemskab**
§ 3.1
Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag,
følger og respekterer vedtægterne og betaler kontingent.
Eksisterende medlemmer må ikke udlevere deres kontoinformationer eller på anden vis
skaffe andre adgang til HUFs lukkede sider.
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Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter og beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 2
Et ekskluderet medlem kan, efter godkendelse af bestyrelsen, optages på ny i
foreningen.

Stk. 3
Da HUF er en forening for unge forfattere, optages der kun medlemmer, der er
under 30 år. Medlemmer kan blive i foreningen til de fylder 35 år, herefter de
udsluses de af foreningen

§ 3.2
Hvert medlem må kun besidde en post af gangen. Med post forstås bestyrelsesposter, poster
i udvalg, og andre former for tillidsposter, hvor personen skal varetage en opgave for HUF,
der ligger udover det almindelige medlemskab.

Stk. 2
De personer, der ved generalforsamlingen 2007 sidder på flere poster, kan dog
beholde disse, men kan ikke i fremtiden påtage sig flere poster, og fratræder de
de nuværende poster, kan de ikke indtage dem igen, hvis det betyder, at de
besidder mere end en post.

Stk. 3
Personer, der ved generalforsamlingen 2007 sidder på flere poster, har ret til at
genopstille til disse poster ved de kommende valg. Skulle personen ikke blive
genvalgt, kan denne ikke de efterfølgende år genopstille, hvis denne stadig
sidder på en anden post.

Stk. 4
Bestyrelsen kan vælge at give dispensation til besiddelse af flere poster. En
dispensation kan fx gives i forbindelse med særlige projekter eller i tilfælde af,
at der ikke er andre opstillede til posten. En sådan dispensation kan gives for
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højst et år af gangen, men kan fornyes, så længe bestyrelsen tillader det.
Dispensationen kan trækkes tilbage, såfremt bestyrelsen finder grund hertil.

§4
Det er muligt for medlemmerne at melde sig ud af foreningen på et hvilket som helst
tidspunkt. Dog skal der betales kontingent for hvert påbegyndt år som medlem.

**Bestyrelsen**
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på foreningens årlige ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt
bestyrelsesmedlem.
Endvidere vælges 2 suppleanter og en revisor.

Foreningen tegnes af formand og næstformand sammen.

Formandens pligt er hovedsagligt at holde sammen på foreningen og repræsentere
foreningen i offentligheden. Samt lede og fordele arbejdet.

Næstformandens pligt er hovedsagligt at varetage de opgaver, formanden ikke selv kan
administrere, og repræsentere formanden, når denne ikke kan være til stede.

Kassererens pligt er betaling af regninger, lave og holde et regnskab, tage sig af andet
økonomisk. Kassereren tager sig også af opkrævningen af kontingent.

Sekretærens pligt er at sende informationer og referater ud til medlemmerne.

Det menige bestyrelsesmedlem kan sættes til opgaver for foreningens fremme, og er med i
den beslutningstagende proces sammen med resten af bestyrelsen.
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Suppleanternes pligt er at møde op, hvis et andet bestyrelsesmedlem må melde afbud til et
møde, så der altid vil være et ulige antal til afstemninger. Suppleanterne skal overtage en
bestyrelsespost, såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig fra bestyrelsen i utide.

Kasserersuppleantens opgave er at overtage kassererens post, såfremt denne trækker sig fra
bestyrelsen i utide.

**Møder og generalforsamling**
§ 6.1
Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen som afholdes en gang i hvert
kalenderår, senest i oktober måned. Datoen for hver generalforsamling aftales ved
foregående generalforsamling. Eventuel ændring af datoen skal forelægge mindst en måned
før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2
Generalforsamlingen skal afholdes et sted, hvor medlemmerne kan samles og
være fysisk tilstede.

§ 6.2
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Menigt bestyrelsesmedlem
f. To suppleanter
g. Kasserer suppleant.
h. Revisor
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
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6. Ønskede punkter. Lovligt anmeldt efter §7.
7. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt

§ 6.3
Gældende for valgene for punkt 4 i §6.3 er:
•

For alle punkter, h. Revisor undtaget, er valgene gældende i 2 år, gældende fra 2006.

•

h. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

•

Der afgives stemmer af 3 gange:
o

Først vælges kassereren og hans suppleant, punkt c og g, ud fra de opstillede til
posten. Der stemmes en gang, og hvert medlem har én stemme. Flest stemmer går
til c. kasserer, næst flest stemmer går til g, kasserersuppleant.

o

I anden runde stemmes der på opstillede til posterne a, b, d, e, f, formand,
næstformand, sekretær, menigt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Hvert
medlem afgiver en stemmeseddel med 4 angivne forskellige navne. De 2 personer
med hhv. 5. og 6. flest stemmer bliver hhv. 1. og 2. suppleant. De fire øvrige bliver
bestyrelsen.

o

I tredje runde stemmes der om formandsposten blandt de 4
bestyrelsesmedlemmer . Den person med flest stemmer bliver formand. Hvert
medlem har én stemme. Den nyvalgte bestyrelse samles efter mødet og aftaler
indbyrdes fordelingen af posterne b, d og e, næstformand, sekretær og menigt
bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
For at blive valgt til formand, punkt 4 a, kræves det, at personen har siddet i den
foregående bestyrelse. Denne regel bortfalder dog, hvis ingen af de valgbare i
tredje runde har været siddende i den tidligere bestyrelse.

Stk. 3
Ikke fuldt og korrekt udfyldte stemmesedler forkastes.
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§7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der først fremlægges på selve generalforsamlingen samles under punkt 9. evt., og
der kan ikke træffes nogen beslutninger på disse punkter.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med minimum 1 måneds varsel efter
bestyrelsens ønske, eller når 10 procent (mindst fem medlemmer) af medlemmerne skriftligt
overfor bestyrelsen fremsætter motiveret ønske herom.

§9
Almindelige møder kan afholdes via Internettet. Dagsordenen aftaler bestyrelsen internt før
mødet.

§ 10
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med
gyldig kvittering for betalt medlemskab eller aktiv profil på HUFs online sider kan afgive
stemme på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet
medlem. Kun formanden, hvis denne har en skriftlig stemme eller anmodning
samt underskrift fra det pågældende medlem.

§ 11
Efter hver generalforsamling udarbejder sekretæren, eller en anden af bestyrelsen
bemyndiget person, et referat, som senest to uger efter udsendes pr. mail til alle
medlemmer.
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**Opløsning**
§ 12
Foreningen kan ikke opløses, så længe bestyrelsens poster kan besættes.
Ved eventuel opløsning overgår foreningens midler til en skriveskole eller en forening med
et formål lignende HUFs, eller anden almen velgørende eller almen nyttig forening. Dette
konkretiseres og vedtages ved afstemning i fald, det skulle blive aktuelt. Alle medlemmer
har lige ret ved foreningsopløsning.

**Økonomi**
§ 13
Penge, der betales til foreningen, går til udvikling, forbedring og vedligeholdelse af
foreningen i medlemmernes interesse.

Stk. 2
Efter aftale med sponsorer kan pengene dog godt gå til andre specifikke formål.

§ 14
Kontingentet kan ændres ved en almindelig eller en ekstraordinær generalforsamling.
Ændringerne vil træde I kraft ved næste kontingentbetaling og skal varsles minimum to
måneder før, de træder i kraft.

§ 15
Kontingentet opkræves i februar og forfalder en måned senere. Har betalingen ikke fundet
sted inden da, har bestyrelsen lov til at ekskludere det pågældende medlem.
Der udsendes tre rykkere med hver en uges betalingsfrist, før et medlem kan ekskluderes.
Dog bliver medlemskontoen spærret, fra første rykker er udsendt, til kontingentet er betalt.
I særlige tilfælde kan et flertal i bestyrelsen vælge at udskyde kontingentopkrævning og
forfaldsdato.

**Copyright**
§ 16
Det er forbudt at kopiere hinandens tekster samt karakterer og plot.
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Endvidere er det også forbudt at udgive en anden forfatters tekst andet steds. Dette gælder
også fremvisning for ikke medlemmer.

Stk. 2
§ 16 og § 17 kan sættes ud af kraft under aftale med forfatteren holdende
ophavsretten.

§ 17
Hvis en person har kopieret fra andre eller stjålet idéer, kan bestyrelsen ekskludere
vedkomne i samråd med den krænkede forfatter.
Hvis bestyrelsen eller den krænkede føler det påkrævet, kan den, der har overtrådt reglen,
også indkaldes. Hvis vedkomne, der har krænket selv frembringer ønske om at deltage i
samrådet for at blive hørt, har denne person krav på det.

**Vedtægter**
§ 18
Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 flertal.

**Reglement for opførsel i HUF**
§ 19.1
De tilladte skriftsprog på HUF-Online er: Dansk, engelsk, norsk og svensk. Andre sprog må
gerne indgå, men ikke være dominerende.
Opbevar altid en sikkerhedskopi af dine tekster. HUF tager ikke ansvar for mistet materiale.
Det er medlemmernes eget ansvar at overholde copyrightreglerne, og brydes disse, står
medlemmet personligt til ansvar.

På HUF-Online er det ikke tilladt:
•

at kopiere andres tekster, plot, karakterer m.m.

•

at uploade fanfiction, kendte sangtekster el. oversættelser af ikke-selvproducerede
værker.

•

at uploade tekster, der er af primær pornografisk, racistisk eller grundlæggende
destruktiv karakter.
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at uploade dagbogstekster, medmindre de tilhører en fiktiv karakter og derved indgår i
en tekst.

•

at uploade den samme tekst flere gange, medmindre der er tale om en omskrivning eller
lignende. Alt andet vil blive betragtet som pladsmisbrug og blive slettet.

•

at have mere end et login til HUFs online sider.

•

at videregive sit login til HUFs online sider til ikke-medlemmer.

•

at videregive materiale fra HUFs lukkede sider til ikke-medlemmer.

Generelt bedes der holdt en pæn tone på HUF, og personlige fornærmelser, trusler og grove
skældsord er ikke tilladte i kommentarer, beskedsystem eller forum.

Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette materiale, der er i strid med retningslinjerne, og
kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder reglerne eller er til gene for andre.
Opdager man brud på retningslinjerne, skal dette straks meddeles bestyrelsen og evt. klager
skal også henvendes der. Skulle der være tvivl om overtrædelse af retningslinierne, ligger
afgørelsen hos bestyrelsen. En henstilling fra et bestyrelsesmedlem skal altid følges.
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