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§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1. Foreningens navn er Dansk selskab for RNA (på engelsk: ”Danish RNA Society”).
Foreningen blev stiftet d. 7. oktober 2015.
§ 1.2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål
§ 2.1. Foreningens formål er at samle og skabe netværk mellem forskere inden for RNA i
Danmark. Foreningen vil søge at skabe rammer, der kan fremme samarbejde, networking, samt
kompetenceudvikling af såvel teknisk som organisatorisk art. Foreningen vil afholde
arrangementer af forskellig karakter med videnskabelige, karriere- og uddannelses- og socialt
relaterede emner.

§ 3. Medlemskreds
§ 3.1. Som medlemmer optages personer, som har lyst og vilje til at arbejde for at fremme
Dansk Forening for RNA's formål.
§ 3.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når
medlemmet har betalt kontingent.
§ 3.3. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningen.
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§ 3.4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentets løbetid følger
kalenderåret (d. 1. januar- 31. december). Der er forskellige typer at medlemskaber: studenter,
akademisk ansatte og industri ansatte, andre interessenter, samt firmamedlemskaber (se
referat fra mødet d. 17/3 2016 for detaljerne vedrørende kontingent for 2016)
§ 3.5. Bestyrelsen kan til enhver tid eksludere et medlem, der overtræder foreningens
vedtægter og ordensregler eller som intentionelt arbejder imod Dansk selskab for RNA’s formål.
En ekskludering kræver 2/3 flertal i bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved email til medlemmerne.
§ 4. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest en
måned forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Årsberetning ved bestyrelsen samt godkendelse heraf
3.
Fremlæggelse af regnskab og budget samt godkendelse heraf
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse
6.
Eventuelt
§ 4.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.
§ 4.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
§ 4.7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Opløsning af
foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2. Bestyrelsen består af minimum tre og maksimum 10 medlemmer, der vælges ved
generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen skal som minimum bestå af følgende poster:
•
•

Formand (President)
Næstformand (Secretary)
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•

Kasserer (Treasurer)

§ 5.2.1. Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af Dansk selskab for RNA, kan den resterende
bestyrelse med øjeblikkelig virkning vælge et nyt bestyrelsesmedlem direkte blandt
medlemmerne.
§ 5.3. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
§ 5.4. Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.5. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamlingen og varetager medlemmernes
interesser mellem generalforsamlingerne.
§ 5.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter
selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fordeler posterne imellem sig.
§ 5.7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udstikker den overordnede strategi for
Dansk selskab for RNA.

§ 6. Tegningsregel
§ 6.1. Køb og indgåelse af kontrakter af finansiel karakter skal godkendes af to af følgende
bestyrelsesmedlemmer; Formand, Næstformand og Kasserer.
§ 6.2. Ved beløb mindre end 5.000 kr. kan et bestyrelsesmedlem alene godkende.
§ 6.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.

§ 7. Afstemninger og beslutningsdygtighed
§ 7.1. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
§ 7.2. Særligt gælder det for firmaer med firmamedlemskaber, at de har ret til at en navngiven
person på vegne af firmaet kan afgive en stemme med vægt af 10 stemmer. Navnet på denne
person skal indgives til foreningens bestyrelse senest ugedagen før generalforsamlingen, og
ligeledes skal bestyrelsen informeres ugedagen før generalforsamlingen, hvis den navngivne
person er en anden end tidligere angivet.
§ 7.3. Blanke stemmer er ugyldige.
§ 7.4. Beslutninger træffes ved almindelig flertal blandt de afgivne stemmer med undtagelse af
vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af foreningen jf. § 4.5.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1. Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal blandt generalforsamlingens afgivne
stemmer. Ændringsforslag skal varsles på forhånd jf. § 4.4.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse skal ske med to
ugers varsel og senest fire uger efter der er indgivet ønske om det.
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§ 9.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Indkomne forslag
3.
Eventuelt
§ 9.3. Hvis der i løbet af året skal træffes større eller principielle beslutninger, vil bestyrelsen
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, således at alle medlemmer kan tage del i
beslutningen.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
§ 10.3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

§ 11. Foreningens opløsning
§ 11.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær som nævnt i § 4.7.
§ 11.2. Ved opløsning af foreningen beslutter bestyrelsen hvordan aktiver og restformue
fordeles blandt initiativer, der er forenelige med Dansk selskab for RNA’s formålsparagraf.
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