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Forslag til ændringer af vedtægter for ICOM Danmark på
Generalforsamlingen den 23. maj 2016

Hermed anbefaler bestyrelsen følgende ændringer til vedtægterne:
Gennem vedtægterne konsekvent at ændre betegnelsen Dansk ICOM til
ICOM Danmark.
Gennem vedtægterne konsekvent at ændre betegnelsen styrelse til
bestyrelse.
Mindre afklarende og præciserende omformuleringer og rettelser.
Ændring af § 7 i vedtægterne:
Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen vedtager nedenstående
ændring af § 7, der omhandler valg til bestyrelsen. Det er bestyrelsens
ønske, at kunne inkludere de færøske og de grønlandske medlemmer
mere direkte i ICOM Danmarks arbejde, og dette mener vi gøres bedst
gennem en vedtægtsændring, der giver de nordatlantiske medlemmer
plads i bestyrelsen.
Ved denne vedtægtsændring vil ICOM Danmarks arbejde blive mere
synligt på Færøerne og i Grønland, og de specifikke udfordringer og
problemstillinger der gør sig gældende der, vil blive en integreret del af
ICOM Danmarks bestyrelses arbejde.
Denne vedtægtsændring kommer i forlængelse af den yderst vellykkede
ICOM konference i Nuuk som ICOM Danmark arrangerede i efteråret
2015. Her blev muligheden for at udvide bestyrelsen med et færøsk og
et grønlandsk medlem drøftet, og mødte stor velvilje fra alle parter.
I vedtægtsændringen af § 7(a) præciseres det, at der til bestyrelsen kan
vælges op til to suppleanter.
I § 7(h) anbefaler bestyrelsen, at der tilføjes at bestyrelsen skal arbejde
efter en given forretningsorden, og at denne forretningsorden skal være
tilgængelig for ICOM Danmarks medlemmer.

Herunder den af bestyrelsen foreslåede nye ordlyd af § 7. De nuværende
vedtægter kan findes på: http://icomdanmark.dk/vedtaegter/

Forslag til ændring:
§ 7. Bestyrelsen for ICOM Danmark
(a) ICOM Danmark ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på
op til 9 medlemmer, hvoraf de 3 vælges særskilt til posterne som
henholdsvis formand, sekretær og kasserer. 4 vælges som ordinære
medlemmer. Der til kan 1 medlem udpeges til valg af de færøske
medlemmer og 1 medlem kan udpeges til valg af de grønlandske
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen
for en periode af 2 år, og kan ikke genvælges til den samme post i
mere end tre på hinanden følgende perioder (maksimalt 6 år).
Ved hver generalforsamling vælges op til to suppleanter for en
periode af et år.
Den færøske og den grønlandske kandidat udpeges ved skriftlig
afstemning blandt de respektive landes medlemmer. Denne
afstemning bliver forestået af formanden og sekretæren senest 28
dage før generalforsamlingen, og skal følge ICOM Danmarks
forretningsorden.
Den færøske og den grønlandske kandidat godkendes og vælges
endeligt af generalforsamlingen. Ved stemmelighed under udpegelsen
mellem kandidater med flest stemmer vælger generalforsamlingen
mellem disse.
(b) Alle bestyrelsesmedlemmer kan i forlængelse vælges til andre
poster - dog kan intet bestyrelsesmedlem forblive i bestyrelsen i mere
end 6 sammenhængende perioder (maksimalt 12 år).
(c) Ethvert fuldgyldigt medlem af ICOM, som er medlem af ICOM
Danmark, inkl. udpegede repræsentanter for institutionelle
medlemmer, kan vælges til bestyrelsen, underlagt de
begrænsninger som fremgår af ICOMs statutter.
(d) Hvis et medlem af bestyrelsen afgår imellem de årlige
generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere sig med en af de to
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valgte suppleanter, indtil afholdelsen af næste årlige
generalforsamling, hvor bestyrelsesposten skal besættes ved valg.
En person, der indtræder på denne vis, må maksimalt tjene for en
periode svarende til den person, der er blevet erstattet, idet en
sådan periode dog ikke skal medregnes i begrænsningen for
bestyrelsesperiode jfr. ICOMs statutter.
(e) Medlemskab af bestyrelsen ophører hvis medlemmet
1. fratræder,
2. ophører med at være medlem af ICOM,3. ikke længere kan være
medlem i henhold til statutterne.4. ikke længere er bosiddende i
Kongeriget Danmark.
(f) Bestyrelsen mødes så ofte, som det skønnes nødvendigt, men
ikke færre end to gange om året.
(g) Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt et flertal af bestyrelsens
ordinære medlemmer er til stede.
(h) Bestyrelsen arbejder efter ICOM Danmarks forretningsorden.
Denne forretningsorden formuleres, besluttes og ændres af
bestyrelsen. Forretningsordenen følger ICOM Danmarks vedtægter, og
skal være tilgængelig for ICOM Danmarks medlemmer.
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