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Vedtægter for Haikugruppen. 

§1 Haikugruppen er en interessegruppe under Dansk Forfatteforening, oprettet i overensstemmelse med 
Dansk Forfatterforening vedtægters § 19 og giver adgang for alle, medlemmer af Dansk Forfatterforening. 
Haikugruppen er underlagt Dansk Forfatterforening vedtægter. 

Haikugruppens formål er at varetage medlemmernes  
a) økonomiske 
b) faglige og 
c) sociale interesser 

Ad a: Dansk Forfatterforening vejleder og mægler efter skøn i faglige og juridiske tvivlsspørgsmål og 
assisterer medlemmerne i ophavsretslige og kontraktsretlige tvister. 
Ad b: Haikugruppen kan gennem kursus, foredrag, møder etc. Styrke og udbygge medlemmernes 
haikukundskaber og tilgodese faglige ønsker. Haikugruppen skal dels gennem et årligt offentligt oplæsnings 
arrangement dels gennem anden PR-virksomhed udbrede kendskabet til foreningens medlemmers arbejde 
både i og udenfor Dansk Forfatterforening. 
Ad c: Haikugruppen skal gennem udflugter, fester o.l. udbygge medlemmernes sociale relationer. 

§ 2 For at blive optaget i Haikugruppen kræves medlemskab af Dansk Forfatterforening. 
Derudover kræves, at man har interesse for haikudigtning. Ansøgning om optagelse i Haikugruppen sendes 
skriftligt til Haikugruppens styrelse. Ansøgningen kan sendes pr. e-mail. 

Haikugruppens medlemmer betaler et gruppekontingent, hvis størrelse vedtages på årsmødet. 

§ 3 Den øverste myndighed i Haikugruppen er årsmødet. 
Årsmødet afholdes hvert år i marts eller april og varsles skriftligt senest 14 dage før. 

Dagsorden på årsmødet skal indeholde følgende faste punkter: 
1) Valg af referent og dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Regnskab og budget 
4) Valg af styrelsesmedlemmer og eventuelt suppleant samt en revisor, der ikke er medlem af styrelsen 
5) Indkomne forslag (skal være styrelsen i hænde senest 1 uge før årsmødet) 
6) Eventuelt 

Haikugruppens styrelse består af 1 formand, 1 sekretær, 1 kasserer, 2 menige medlemmer og 1 suppleant. 
Det bør tilstræbes, at et af styrelsesmedlemmerne samtidig er medlem af Lyrikgruppens styrelse. 
Styrelsens medlemmer vælges på årsmødet for en periode af 2 år, således at der på lige årstal vælges 1 
formand og 2 menige medlemmer og på ulige årstal 1 sekretær, 1 kasserer og 1 suppleant. Genvalg kan finde 
sted. 

Væsentlige beslutninger afgøres på årsmødet ved almindeligt stemmeflertal. 
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte. 

Hvert medlem kan ved skriftligt befuldmægtigelse repræsentere 1 fraværende medlem. 

Afstemninger foregår som udgangspunkt mundtligt. Såfremt 1 medlem udtrykker ønske herom, skal 
afstemning dog foregå skriftligt.  
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Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af styrelsen eller på opfordring af 1/3 af Haikugruppens medlemmer, 
og indkaldelsen hertil skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen. 

§ 4 Styrelsen tilrettelægger styrelsesmøderne og fordeler arbejdsområderne imellem sig.  

§ 5 Medlemsmøder tilrettelægges ligeledes af styrelsen, eventuelt på medlemmernes opfordring. 

§ 6 Opløsning af Haikugruppen kan vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal af de fremmødte, såfremt antallet 
af fremmødte er minimum 10. Hvis Haikugruppens medlemstal falder til under 10, er gruppen de facto 
opløst i overensstemmelse med Dansk Forfatterforenings vedtægter § 19. Herefter overgår eventuel formue 
til Dansk Forfatterforening. 

§ 7 Eksklusion af et medlem kan foretages af en enig styrelse, såfremt medlemmet handler eller har handlet 
åbenbart imod Haikugruppens vedtægter eller beslutninger. Medlemmet kan appellere eksklusionen til 
årsmødet. Hvis 2/3 af de fremmødte på årsmødet stemmer for eksklusion, er denne stadfæstet. Det 
pågældende medlem kan ikke selv stemme. Appel af styrelsens afgørelse til årsmødet har opsættende 
virkning. 

Disse vedtægter er vedtaget på Haikugruppens årsmøde den 25. oktober 2009. 

 

 

 


