
Storstrøm  
 

Vedtægter 
 
§ 1: Foreningens navn er Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 12, Storstrøm, og den udgør 
en kredsforening under Danmarks Matematiklærerforening – en landsforening for lærere i 
matematik i folkeskolen og i lignende skoleformer. 
 
§ 2: Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri.  
 
§ 3: Som medlemmer kan foreningen optage: 
a) Lærere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer. Denne kategori udgør foreningens 
besluttende myndighed. 
b) Andre med interesse for matematikundervisning. 
c) Lærerstuderende. 
d) Associerede medlemmer. 
 
§ 4: Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Hvert år vælges på den ordinære 
generalforsamling 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Første gang vælges 6 
medlemmer, hvoraf 3, efter lodtrækning, afgår efter 1 års forløb. Endvidere vælges hvert år for en 
2-årig periode en suppleant for bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen 
konstituerer sig med formand tilhørende blandt de i § 3 litra a nævnte medlemmer, næstformand, 
kasserer og sekretær. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.  
 
§ 5: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ved sager vedrørende lands-
foreningen har de under § 3 litra a nævnte medlemmer stemmeret. Indkaldelse sker skriftligt 
mindst 3 uger forud for mødet, og en foreløbig dagsorden vedlægges. Yderligere forslag til 
dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, og den endelige dagsorden 
skal være foreningens medlemmer i hænde senest 7 dage før mødet. Afgørelser træffes ved alm. 
stemmeflerhed. 
  
§ 6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. februar med bl.a. følgende punkter på 
dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra: a) kredsformanden, b) landsforeningen 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til: a)kredsforeningens bestyrelse, b) hovedstyrelsen i lige år (jf. § 12 i landsforeningens 
vedtægter) 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Fastsættelse af sted for næste års generalforsamling. 
8. Eventuelt. 
 
§ 7: Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Sammen med kredsforeningskontingentet 
opkærves kontingent til landsforeningen og medlemsbidraget til landsforeningens blad. 
 
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning og skal 
indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden. 
Indkaldelse udsendes senest en måned efter begæringens modtagelse. 
 
 
 



§ 9: Danmarks Matematiklærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening i henhold til 
den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Danmarks Lærerforening og Danmarks 
Matematiklærerforening. 
 
§ 10: Vedtægtsændringer kan foretages, hvis forslag herom er udsendt sammen med 
dagsordenen til en ordinær generalforsamling og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 
forslaget. 
 
§ 11: Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en urafstemning giver sit 
samtykke dertil, og dens midler tilfalder i så fald landsforeningen.  
  
Ovenstående vedtægter vedtaget på Generalforsamlingen afholdt d. 3. oktober 2006 i Vordingborg 
v/ Hanne Sørensen og Kristina Steen Dalgaard (formand) 
  
 


