Vedtægter for Lyrikergruppen (L-Gruppen)
- som vedtaget på ekstraordinært årsmøde 18. september 2012

1§
Gruppens navn er Lyrikgruppen (L-gruppen) under Dansk Forfatterforening.
§2
Lyrikere, som bliver optaget som medlemmer af Dansk Forfatterforening, kan søge
optagelse i L-gruppen.
§3
Gruppens formål er, i overensstemmelse med Dansk Forfatterforenings vedtægter § 2, at
sikre lyrikernes kunstneriske frihed og styrke deres ophavsretslige, økonomiske og sociale
status.
Gruppen skal kunne tage initiativ til at fremme udbredelsen og interessen for lyrik. Gruppen
skal endvidere være rådgivende og initiativtagende over for Dansk Forfatterforening på alle
områder, som er af speciel interesse for lyrikere.
§4
Gruppens styrelse består af en formand og yderligere 4-8 medlemmer samt op til 4
suppleanter i prioriteret rækkefølge.
Formanden, medlemmer og styrelsen samt suppleanter for styrelsesmedlemmerne vælges
på gruppens årsmøde for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.
Styrelsen vælger selv sin næstformand, evt. kasserer og sekretær.
§5
Styrelsen varetager mødevirksomhed samt søger generelt for information om gruppens
forhold.
§6
Styrelsen udpeger ét født medlem til Dansk Forfatterforenings bestyrelse, jf. Dansk
Forfatterforenings vedtægter § 14 stk. 1.
§7
Gruppens øverste organ er årsmødet, der afholdes før Dansk Forfatterforenings ordinære
generalforsamling. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne, eller gennem medlemsbladet.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde følgende punkter:
1)
Valg af dirigent
2)
Formandens beretning
3)
Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fastsættelse af
gruppekontingent)
4)
Valg af formand, styrelsesmedlemmer og suppleanter
1

Forslag fra Styrelse og medlemmer. Forslag skal være indsendt til styrelsen
senest 14 dage før årsmødet for at komme til afstemning. Dog skal forslag til
vedtægtsændringer være styrelsen i hænde senest 31. december.
6)
Eventuelt
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes efter styrelsens beslutning, eller efter begæring fra
mindst 15 % af medlemmerne. Fremgangsmåden er som for ordinært årsmøde.
5)

§8
Gruppen tegnes af formanden, henholdsvis næstformanden, hver for sig i forening med et
medlem af Styrelsen.
Gruppens regnskab er kalenderåret.
§9
Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes på et årsmøde, og kun såfremt 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for beslutningen.
§10
Har et kvalificeret flertal på mindst ¾ af de afgivne stemmer på et årsmøde stemt for
opløsning af gruppen, skal beslutningen sendes til urafstemning. Til opløsning af gruppen
kræves ved urafstemningen vedtagelse af et kvalificeret flertal på mindst ¾ af samtlige
stemmeberettigede medlemmer.
Gruppen opløses uden urafstemning såfremt der ikke længere er 20 medlemmer,
medmindre dispensation gives ad dansk Forfatterforenings bestyrelse, jf. Dansk
Forfatterforenings vedtægter § 18 stk. 5. I forbindelse med opløsning af gruppen træffer
årsmødet beslutning om, hvorledes man skal anvende gruppens eventuelle formue.
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