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Vedtægter for Gruppen af Skønlitterære Forfattere (S-gruppen)
Konsolideret udgave af
VEDTÆGTER
for Gruppen af Skønlitterære Forfattere (S-gruppen) under Dansk Forfatterforening.

§1
Gruppens navn er Gruppen af Skønlitterære Forfattere (S-gruppen) under Dansk
Forfatterforening.
§2
Skønlitterære forfattere kan blive medlemmer i S-gruppen, hvis de er optaget i Dansk
Forfatterforening i overensstemmelse med reglerne i § 4 i vedtægterne for Dansk
Forfatterforening.
§3
Gruppens formål er, i overensstemmelse med foreningens vedtægter, at sikre de skønlitterære
forfatteres kunstneriske frihed og styrke deres ophavsretlige, økonomiske og sociale status.
Gruppen skal endvidere være rådgivende og initiativtagende over for Dansk Forfatterforening
på alle områder, som er af speciel interesse for de skønlitterære forfattere.
§4
Gruppen ledes af en styrelse bestående af formanden og 6 medlemmer.
Formanden, medlemmer af styrelsen, samt mindst 2 suppleanter vælges på gruppens
ordinære årsmøde for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.
Styrelsen varetager i samarbejde med foreningens formand, eller et af bestyrelsens nedsat
særligt udvalg, forhandlinger og aftaler af enhver art indenfor gruppens faglige område.
§5
Gruppen tager sig af møde- og seminarvirksomhed, kommer med forslag til Dansk
Forfatterforenings Kursusudvalg og sørger for information om gruppens forhold.
§6
Formanden vælges på årsmødet. Styrelsen konstituerer sig inden en måned efter årsmødet
med næstformand, kasserer og eventuelt sekretær.
Formanden er født medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse. Hvis formanden imidlertid
ved urafstemning er valgt til bestyrelsen, jf. hovedvedtægternes § 14, udpeger styrelsen af sin
midte et medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse.
Styrelsen mødes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Der skal foreligge en dagsorden for
møderne. Styrelsen er beslutningsdygtig hvis formanden og mindst tre medlemmer er til
stede. Suppleanterne inviteres til alle styrelsesmøder. Hvis et eller flere af
styrelsesmedlemmerne er fraværende har suppleanten(erne) stemmeret. I tilfælde af
stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Der skrives referat af møderne og referatet
skal godkendes på næstfølgende styrelsesmøde.
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§7
Gruppens øverste organ er årsmødet, der afholdes inden udgangen af marts måned. Årsmødet
indkaldes af styrelsen med 21 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse med dagsorden
direkte til medlemmerne eller ved meddelelse i ”Forfatteren”.
Dagsorden for mødet skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning.
3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til
styrelsen senest 14 dage før årsmødet for at komme til afstemning. Forslaget skal være
videresendt til medlemmerne inden årsmødet.
6) Valg af formand, styrelsesmedlemmer, suppleanter samt en kritisk revisor.
7) Eventuelt.
Afstemning og valg foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, styrelsen eller et
medlem begærer skriftlig afstemning eller valg.
Et medlem kan lade sig repræsentere på årsmødet ved fuldmagt til et andet medlem. Et
tilstedeværende medlem kan højst repræsentere ét fraværende medlem ved fuldmagt.
Der skrives referat af årsmødet. Referatet forelægges dirigenten til godkendelse.
Ekstraordinært årsmøde afholdes efter styrelsens beslutning eller efter begæring af 1/6 af
medlemmerne. Fremgangsmåden med hensyn til indkaldelse, frister m.v. er som for et
ordinært årsmøde.
§8
Gruppen tegnes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.
Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet skal være gennemgået af den kritiske revisor og revideret af Dansk
Forfatterforenings statsautoriserede revisor.
§9
Vedtægtsændringer kan ændres på et årsmøde med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de
afgivne stemmer.
Beslutning om ophævelse af gruppen kan kun træffes på et årsmøde, og kun såfremt et
kvalificeret flertal på mindst 3/4 af gruppens medlemmer stemmer for beslutningen.
Hvis et sådant flertal ikke kan opnås, kan ophævelse vedtages ved almindelig stemmeflerhed
på et efterfølgende ekstraordinært årsmødeGruppen skal ophæves, såfremt der ikke længere er 20 medlemmer, med mindre dispensation
gives af Dansk Forfatterforenings bestyrelsen, jf. § 18 i Dansk Forfatterforenings vedtægter.
I forbindelse med ophævelse af gruppen træffer årsmødet beslutning om, hvorledes man skal
forholde sig med hensyn til gruppens aktiver og / eller passiver.
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