Vedtægter
for
Dansk Forening for statsstøtteret
Navn og hjemsted
§1
Stk. 1:
Foreningens navn er "Dansk Forening for Statsstøtteret" ("Danish State Aid Law Association”).
Stk. 2:
Foreningens hjemsted er København.
Formål
§2
Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og forståelsen af statsstøtteretten
samt at udgøre et forum for en faglig dialog og samarbejde nationalt og internationalt mellem
jurister, Økonomer og andre, der beskæftiger sig med og interesserer sig for statsstøtteret.
Medlemmer
§3
Stk. 1:
Som personligt medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for
statsstøtteret.
Stk. 2:
Ud over personlige medlemmer kan foreningen optage offentlige og private juridiske personer, der
beskæftiger sig med eller interesserer sig for statsstøtteret.
Stk. 3:
Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, idet der for medlemmer
omfattet af stk. 2 fastsættes et forhøjet kontingent.
Generalforsamling
§4
Stk. 1:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i det første halvår.
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Stk. 3:
Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved skriftlig - herunder
elektronisk - meddelelse herom til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal
indeholde en dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger
inden afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 4:
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Behandling af forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
Stk. 5:
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens
ledelse og afstemning.
Stk. 6:
På generalforsamlingen har alle personlige medlemmer en stemme, medens medlemmer omfattet af
§ 3, stk. 2, har tre stemmer.
Stk. 7:
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i nærværende
vedtægter. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling
mødte medlemmer slemmer herfor.
Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, og indkaldelse hertil skal
finde sted, når mindst 15 medlemmer skriftligt - herunder elektronisk - fremsender anmodning
herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske inden 3 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 2 ugers
varsel.
Bestyrelse
§5
Stk. 1:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-10 medlemmer, som vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer tiltræder, og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder, umiddelbart efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand, en eller to
næstformænd og en kasserer.
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Stk. 2:
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af
stemmelighed.
§6
Bestyrelsen vælger en sekretær for foreningen. Sekretæren varetager samtlige sekretariatsfunktioner
for foreningen og modtager herfor et vederlag, der fastsættes af bestyrelsen.
§7
Stk. 1:
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer og
bestyrelsen har ikke personlig hæftelse.

Regnskab og regnskabsår
§8
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Opløsning
§9
Foreningen opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige
medlemmer af foreningen stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men er der blandt de mødte
flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan
besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.
Beslutningen om opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle
formue til formål, som i videst mulige omfang tilgodeser de i § 2 anførte formål.

-xxxVedtaget på den stiftende generalforsamling
København, den 24. juni 2014
Som ændret ved den ordinære generalforsamling den 23. april 2018
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