
Midt-Vest 
 

Vedtægter  
  
§ 1. Foreningens navn er Matematiklærerforeningen Midt-Vest og den udgør Kredsforening nr. 4 
under Danmarks Matematiklærerforening, som er en landsforening for lærere i folkeskolen og 
lignende skoleformer.  
  
§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse af faglig og pædagogisk art.  
  
§ 3. Som medlemmer kan optages:  

a) lærere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer. Denne kategori udgør 
landsforeningens besluttende myndighed.  

b) andre med interesse for matematikundervisning og foreningens arbejde.  
c) lærestuderende.  
d) associerede medlemmer.  

  
§ 4. Som medlem af en kredsforening er man berettiget til at deltage i alle arrangementer under 
Danmarks Matematiklærerforening.  
  
§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf formand, kasserer og sekretær.  
  
§ 6. Formanden vælges hvert år på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.  
  
§ 7. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er halvdelen på valg hvert år for en toårig periode.  
  
§ 8. Medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af Danmarks Lærerforening, såfremt de er 
berettiget til almindeligt medlemskab.  
  
§ 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes 1 gang hvert år i 
tidsrummet 15. januar – 1. marts.  
  
§ 10. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, 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 medlemmerne i hænde senest 7 dage før 
mødet. Såfremt der ikke er ændringsforslag er den foreløbige dagsorden den endelige og der 
udsendes ikke yderligere materiale.  
  
§ 11. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvis der er lige mange stemmer for og imod 
et forslag, er formandens stemme afgørende.  
  
§ 12. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning, herunder beretning fra landsforeningen.  
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
4. Indkomne forslag.  
5. Valg af:  

a) formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen.  
b) 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.  
c) repræsentant til hovedstyrelse i henhold til landsforeningens vedtægter § 12.  

  
§ 13. Kun de på dagsordenen anførte sager kan optages til beslutning på mødet.  
  
§ 14. Mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer; såfremt det er lovligt 
indvarslet.  
  
§ 15. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   


