VEDTÆGTER
YOUNG ARBITRATORS COPENHAGEN (YAC)

1.

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Young Arbitrators Copenhagen eller forkortelsen
YAC.
Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

2.

FORMÅL
Foreningen har til formål at fremme og udbrede kendskabet til og interessen for dansk og international voldgift og for Danmark som forum for internationale voldgiftssager, herunder ved afholdelse af og deltagelse i arrangementer, kurser og møder, samt ved udgivelse af publikationer.

3.

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Medlemskab af foreningen er åben for danske og udenlandske jurister,
samt andre med interesse i voldgift, der ikke er ældre end 40 år. Medlemskabet ophører automatisk med udgangen af det kalenderår, i hvilket medlemmet fylder 41 år.
Bestyrelsen kan meddele dispensation til fortsættelse af medlemskabet for
medlemmer, hvis medlemskab ellers ophører på grund af alder.
Som medlemmer kan endvidere optages virksomheder og institutioner.
For medlemskab betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er et årskontingent og vedrører et kalenderår. Bestyrelsen kan fastsætte særlige regler om størrelsen af kontingentet for nye
medlemmer i det første medlemsår.
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Bestyrelsen kan fastsætte regler om, at studerende, universitetsansatte,
udenlandske jurister eller andre persongrupper kan optages som medlemmer uden at betale kontingent.
Kontingentet opkræves ved indmeldelse i foreningen og ellers én gang pr.
år.
4.

BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, der alle vælges af
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde
sted. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer.
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt (hvilket omfatter e-mail)
med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er berettiget til at træffe beslutning om, at foreningen skal tilknyttes en eller flere danske eller udenlandske organisationer, institutioner eller foreninger inden for voldgift.

5.

TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

6.

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen udgør foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og de i disse vedtægter fastsatte grænser.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen
af juni måned.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og
højst 6 ugers varsel. Indkaldelse sker ved almindeligt brev eller e-mail til
hvert enkelt medlem. For så vidt angår den ordinære generalforsamling
kan indkaldelse tillige ske ved opslag på foreningens hjemmeside.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden samt en kort
redegørelse for de forslag, der skal behandles.
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Ethvert kontingentbetalende medlem kan fremkomme med forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen inden den 1. april.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 25 % af foreningens kontingentbetalende medlemmer. Bestyrelsen skal i så fald inden 14 dage og derefter
med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal
fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal ledsages af et begrundet
forslag til dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1.

Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af årskontingent for det pågældende kalenderår.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.
7.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemninger.
7.

GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER
På generalforsamlingen har hvert personligt, kontingentbetalende medlem
én stemme. Medlemmer omfattet af punkt 3, stk. 3, har tre stemmer og
skal lade sig repræsentere af personer, som har fast tilknytning til medlemmet, og som opfylder betingelserne for personligt medlemskab.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger, der efter vedtægterne kræver kvalificeret flertal.
Beslutning om ændring af vedtægterne i andre tilfælde end opløsning af
foreningen eller ændring af foreningens formål er kun gyldig, såfremt beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Foreningens formål kan ændres, eller foreningen kan opløses, ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige kontingentbetalende medlemmer af foreningen stemmer herfor. Opnås sådant
flertal ikke, men er der blandt de fremmødte et 2/3 flertal for ændring af
foreningens formål eller opløsning af foreningen, skal bestyrelsen inden
for 4 uger indkalde til ny generalforsamling, hvor ændringen af forenin-
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gens formål eller opløsning af foreningen kan besluttes ved tiltrædelse af
mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes i
overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
8.

ADMINISTRATOR
Bestyrelsen kan vælge en administrator og træffer beslutning om dennes
vederlag.

9.

REVISION OG REGNSKABSÅR
Foreningens revisor foretager årligt en gennemgang af regnskabet. Revisor
vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling. Genvalg af revisor kan finde sted.
Foreningens regnskabsår skal være kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2013.

---o0o---

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. november 2012 og som
ændret på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2013.

Som dirigent:

_________________________
Anders Bjørn Nielsen
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