
 

 

Vedtægter for Interessegruppe for forfattere og illustratorer af læremidler. 

 
§ 1 Foreningens navn er Interessegruppen for forfattere og illustratorer af læremidler. 

 

§ 2 Foreningens hjemsted er Strandgade 6 st., 1401 København K. 

 

§ 3 Interessegruppe for forfattere og illustratorer af læremidler er af Dansk Forfatterforening 

godkendt som en interessegruppe, oprettet i henhold til vedtægternes § 19. Interessegruppen 

har en direkte tilknytning til den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening. Formanden  

for Interessegruppen for forfattere og illustratorer af læremidler og formanden for den 

faglitterære gruppe vil jævnligt afstemme planer og strategier for interessegruppens virke og 

aktiviteter. 

 

§ 4 Som medlemmer kan optages forfattere og illustratorer, der er medlemmer af Dansk 

Forfatterforening, og som har fået udgivet mindst et værk fremstillet med henblik på brug i 

undervisning inden for alle undervisningsinstitutioner og undervisningsformer, uanset medie, 

som f.eks. papir eller elektroniske udgivelser, cd'er eller internetsider, har betalt kontingent til 

interessegruppen, og som tilslutter sig interessegruppens formål og idégrundlag. 

Tvivlstilfælde afgøres af et optagelsesudvalg. 

 

§ 5 Interessegruppens formål er at sætte fokus på ophavsmandens rolle og vilkår ved 

skabelsen af læremidler, herunder de særlige krav til læremidlets indhold og anvendelse i 

forbindelse med læremidlers produktion, kvalitet, pædagogik, og ophavsmandens samarbejde 

med forlag og med uddannelsesinstitutioner. 

Foreningen kan afholde aktiviteter til opfyldelse af formålet, det kan bl.a. omfatte kurser og 

debatmøder. Aktiviteter kan finansieres af medlemskontingentet, deltagerbetaling eller på 

anden vis, jf. dog § 13 om foreningens hæftelse. 

§ 6 Interessegruppens øverste organ er årsmødet, men aktiviteterne mellem årsmøderne drives 

af medlemmerne i samarbejde med den af årsmødet valgte koordinationsgruppe. 

 

§ 7 Der afholdes årsmøde en gang om året inden udgangen af marts måned. 

Koordinationsgruppen indkalder til årsmødet med mindst 4 ugers varsel med angivelse af 

dagsorden. Bilag til dagsordenen kan eftersendes indtil 2 uger før årsmødet. Indkaldelsen skal 

ske via såvel generel information til alle medlemmer som personlig henvendelse via e-mail.  

På årsmødet vælges koordinationsgruppen som består af 3-5 medlemmer, for 2 år ad gangen. 

Der vælges tillige to suppleanter, første og anden suppleant, der træder til ved et 

koordinationsgruppemedlems afgang inden årsmødet. Suppleanter sidder frem til det 

næstkommende årsmøde.  

 

§ 8 Årsmødet har følgende faste punkter på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Koordinationsgruppens beretning om det forløbne år samt ideer til det 

kommende år til orientering. 

4. Behandling af stillede forslag til debat og i givet fald til afstemning. Forslag 

der skal bringes til afstemning skal være varslet til koordinationsgruppen 

senest 2 uger før årsmødet. Ethvert medlem kan indsende forslag. 



 

 

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering. 

7. Fastsættelse af kontingentets størrelse. 

8. Valg af medlemmer til koordinationsgruppen. 

9. Valg af første og anden suppleanter. 

10. Valg af kritisk revisor. 

11. Eventuelt - til debat uden afstemning. 

 

 

§ 9 Koordinationsgruppen kan beslutte at indkalde til ekstraordinært medlemsmøde. 

Beslutning herom træffes med almindeligt flertal i koordinationsgruppen.  

Koordinationsgruppen skal indkalde til ekstraordinært medlemsmøde hvis det skriftligt 

begæres med angivelse af dagsorden fra mindst 1/3 af medlemmerne senest 14 dage efter at 

en sådan begæring er modtaget.  

Indkaldelsen til ekstraordinært medlemsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel med 

angivelse af dagsorden ved personlig henvendelse til alle medlemmer.  

 

§ 10 Beslutninger på årsmøder eller medlemsmøder i øvrigt træffes ved almindeligt 

stemmeflertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med 

kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte, hvis antallet af fremmødte er mindst 20 % af 

medlemmerne. Vedtægtsændringer skal efterfølgende bekræftes vedtaget af et yderligere 

medlemsmøde afholdt indenfor 6 uger efter vedtagelsen af vedtægtsændringerne. 

Bekræftelsen kræver vedtagelse med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. 

Kun medlemmer der har betalt årskontingentet, kan afgive stemme på årsmødet. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. Ethvert medlem kan på mødet kræve at en afstemning gennemføres 

skriftligt. 

Der skrives referat over det på årsmødet eller medlemsmødet passerede og det underskrives af 

dirigenten.  

 

§ 11 Koordinationsgruppen konstituerer sig selv med formand, kasserer og evt. sekretær m.v. 

Koordinationsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er 

nødvendige for foreningens drift. 

 

§ 12 Interessegruppen forpligtes ved underskrift af 2 af koordinationsgruppens medlemmer, 

herunder skal den ene enten være formanden eller kassereren.  

 

§ 13 Interessegruppen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke interessegruppen medlemmer, formanden eller 

koordinationsgruppen nogen personlig hæftelse, ligesom der heller ikke påhviler Dansk 

Forfatterforening nogen hæftelse for aftaler indgået af foreningen. 

 

§ 14 Interessegruppens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert ordinært 

årsmøde fastsættes næste års kontingent af årsmødet. 

Kritisk revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 

kasseeftersyn kan finde sted, når den kritiske revisor ønsker det. Dog skal uanmeldt revision 

foretages mindst en gang årligt. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af interessegruppens kritiske 

revisor. 

 



 

 

§ 15 Opløsning af interessegruppen kan besluttes på et medlemsmøde med et kvalificeret 

flertal på 2/3 af de fremmødte hvis antallet af fremmødte, er mindst 20 % af medlemmerne.  

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger 

naturligt i forlængelse af interessegruppens formål, men som besluttes på det opløsende 

medlemsmøde. 

 

Vedtaget på årsmøde den 25. maj 2016. 

Godkendt af hovedbestyrelsen 15. juni 2016. 
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