Penya Barcelonista de Copenhagen
Officiel fanklub af FC Barcelona

VEDTÆGTER
for
Penya Barcelonista de Copenhagen

§ 1.
Klubben skal hedde Penya Barcelonista de Copenhagen og har sit hjemsted i København, Danmark.
Klubben tegnes af præsidenten eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Klubbens formål
§ 2.
Klubben, som består af medlemmer der deler interesse for FC Barcelona, og er i hænde af gyldigt (betalt) Penya
medlemsskab, har til formål at samle FC Barcelona fans fra hele landet.
Alle interesserede kan optages som medlemmer i Penyaen, og medlemspligten indtræder på den dato kontingentet for
medlemsskabet er registreret indbetalt på Penyaens bankkonto.
Æresmedlemmer vedtages til generalforsamlingerne:
2011/12 og 2012/13  José Maria Barnils

Generalforsamling
§ 3.
Generalforsamlingen er Penyaens øverste myndighed.
De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.
Ved beslutninger om vedtægtsændringer og valg af nye bestyrelsesmedlemmer skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme
for.

§ 4.
Der skal indkaldes til generalforsamling én gang om året. Medlemmerne indkaldes pr. email med mindst 14 dages varsel.
Sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes senest 8 dage før.

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Præsidenten’s aflæggelse af årsberetning
Forelæggelse af regnskabet for indeværende sæson til godkendelse
Godkendelse af kommende sæsons budget
Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Bestyrelse
§ 5.
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 medlemmer.
På valg er alle i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger præsident, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelses suppleanter. Suppleanterne
har mulighed for at deltage i bestyrelsens møder, og vil blive indkaldt på lige fod, dog uden at have stemmeret.
Endvidere vælges 1 revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren er på valg hvert år og kan genvælges.
Bestyrelsen vælges eller genvælges efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år, dog afgår formand og kasserer
ikke samtidig. I lige år vælges præsident og et medlem af bestyrelsen, og i ulige år vælges kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder indkaldes af præsidenten, eller i hans forfald af vicepræsidenten, så ofte anledning foreligger, og i alle
tilfælde hvis to medlemmer af bestyrelsen begærer det.

