Foreningen QILAAT blev stiftet den 16. marts 2018
§1 Navn, formål:
stk. 1 Foreningens navn er QILAAT. Der er tale om en frivillig forening der er upolitisk samt ikke-religiøs og har
adresse hos den til enhver tid siddende formands hjemkommune i Danmark eller på Grønland.
stk. 2 Foreningen QILAAT består af medlemmer fra,- eller med tilknytning til Grønland og har følgende formål:
•
•
•
•

- at skabe samvær, fremme oplysning og forståelse for vores stolte Grønlandske tromme kultur.
- Foreningens medlemmer danner sammen i respekt for hinanden et fællesskab og vil fungere som
ambassadører for den stolte og meget gamle Grønlandske tromme kultur
- at anspore medlemmerne til at bevare de grønlandske tromme traditioner ved hjælp af arrangementer,
sammenkomster, events, udflugter, socialt arbejde og foredrag

§2 Medlemmer, kontingent og bestyrelsen:
stk. 1 Medlemskab opnåes af Foreningen QILAAT
stk. 2 Optagelse som medlem sker ved skriftlig henvendelse til Foreningens sekretær der vil fremsende foreningens
formål, vedtægter samt antallet af medlemmer.
stk. 3 Medlemskontingent for et års medlemskab er indtil andet er vedtaget kr. 300,- pr medlem. For studerende og
pensionister er beløbet kr. 200,- pr. medlem. Kontingent er gældende for det aktuelle regnskabs år.
Kontingent følger foreningens regnskabs år.
Kontingent forfalder pr. 1. januar. Foreningen kan lejlighedsvis tilbyde kampagne priser.
stk. 4 Foreningens revisor skal hvert år senest 1. april tilsende det forgående års regnskab, som skal være
underskrevet af revisor, og som er godkendt af generalforsamlingen, samt opgivelse af deres medlemstal.
stk. 5 I tilfælde af at Forenings medlemmer ikke har betalt deres kontingent ved årets udgang eller ikke nåede at
betale til generalforsamlingen, skal det undersøges grundigt, om de fortsat ønsker medlemskabet.
stk. 6 Udmeldelse skal ske skriftligt til Foreningen QILAATs bestyrelse
stk. 7 Ved betalende medlem i Foreningen QILAAT, er enkelte arrangementer gratis. Andre udflugter,
arrangementer m.m. gives der rabatter på op til 50 % for betalende medlemmer.
stk. 8 Kun betalende medlemmer kan stille op i bestyrelsen. Bestyrelsen i Foreningen QILAAT skal mindst bestå af
følgende personer : 1 Formand, 1 sekretær, en kassér, et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan evt. vælge følgende : 1
næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant.
stk. 9 De ovennævnte personer i bestyrelsen vælges for en 2 årig periode fra valgdatoen.
stk. 10 Ønsker et medlem i bestyrelsen at fratræde før tiden, skal dette ske personligt ved førstkommende
bestyrelsesmøde. Det skal samtidig ske skriftligt til formanden.

§3 Generalforsamling:
stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af Marts
måned hvert år så længe foreningen eksistere.
stk. 2 Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel med fremsendelse af motiveret dagsorden, samt materiale i
tilknytning hertil. Forslag til behandling fra Foreningens medlemmer skal være hos formanden 6 uger før
generalforsamlingen.
Adgang til og taleret i generalforsamlingen har alle Foreningens betalende medlemmer. Forslag skal indsendes til
bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
stk. 3 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af 1 ordstyrer og 1 referent
Formanden aflægger års beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer
Eventuelle ansøgninger om medlemskab af foreningen
Fastsættelse af kontingent
Forslag til budget til godkendelse
Valg af bestyrelse skal mindst bestå af:
1. Formand – kasserer – sekretær. Evt. næstformand
2. Valg af bestyrelsesmedlem: Der vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem. Evt. 1 suppleant
Eventuelt.

§4 Ekstra ordinær generalforsamling:
Dette kan ske, når 2/3 af medlemsforeningerne kræver det.
I særlige tilfælde er det hovedbestyrelsen som afgør dette.
Indkaldelse skal ske ved fremsendelse af motiveret dagsorden samt materiale med tilknytning hertil med 14
dages varsel.

§5 Økonomi:
stk. 1 Økonomisk basis sker ved medlemskontingenter, samt overskud fra arrangementer, foredrag, frivillige bidrag
m.m. Der kan blive tale om at danne arbejdsgrupper for ansøgning om fondsmidler til kommende arrangementer.
Dette afgøres ved det årlige bestyrelsesmøde eller ved ekstraordinær generalforsamling.
stk. 2 Bestyrelsen kan annullere arrangementer i tilfælde af, at der ikke er økonomisk dækning til disse.
stk. 3 Bestyrelsen kan invitere personer eller grupper til kommende arrangementer, foredrag m.m. Dette for at
styrke arbejdet og samarbejdet med andre der ligeledes har stor interesse i fortællingen og brugen af Qilaat,
trommen. For enkeltpersoner kan der fra Foreningen blive ydet et engangsbeløb på kr. 1000,- samt delvist eller hel
dækning af evt. rejseudgifter for denne. For grupper aftales beløbet med gruppen samt med bestyrelsens
medlemmer.
stk. 4 Nogle arrangementer m.m. ydes gratis for betalende medlemmer fra Foreningen QILAAT. Andre
arrangementer m.m. ydes der op til 50 % i rabat for betalende medlemmer. Disse arrangementer kan være åbne for
ikke-medlemmer af Foreningen. Bestyrelsen fastsætter priser for tilmelding herfor, og al overskuddet går til
Foreningen QILAAT til bl.a. dækning af udgifter.

§6 Revision, kasser:
stk. 1 Revision af Foreningens regnskaber foretages af den valgte revisor. Revisoren som skal være
regnskabskyndig, har til enhver tid ret til at hjemtage regnskaber og beholdninger til eftersyn og gennemgang.
Deres bemærkninger skal de indføre i revisionsprotokollen, som herefter underskrives af bestyrelsen.
stk. 2 Kassereren og formanden er begge ansvarlige og er begge tegningsberettiget for foreningens økonomiske
forhold, og har som vigtigste opgaver følgende:
- at holde regnskabet fejlfrit
- at overholde godkendte budgetter
- at fremsende de årlige regnskaber til revision til revisorerne ved årets udgang.
- at fremlægge regnskabet ved generalforsamlingen.

§7 Beslutningsproces:
Ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de
fremmødte efter lovlig indkaldelse, stemmer for ændringer
Kun punkter på den udsendte dagsorden kan komme til afstemning. Formanden og eventuelt en næstformand skal
være til stede.
Afstemning på en generalforsamling og i bestyrelsen følger simpel stemmeflertal. Formandens/eventuelt
næstformandens stemme er afgørende i stemmelighed i bestyrelsen, men ikke på en generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan afgives brevstemme til den udsendte dagsorden.
Spørgsmål der går direkte imod Foreningens målsætning, må ikke gøres til afstemning eller beslutning.

§ 8 Vedtægtsændringer:
Forslag om ændring af vedtægter fremsendes til formanden for Foreningen QILAAT, der skal videre formidle
forslagene til foreningens bestyrelse.
Beslutning om ændring af vedtægter kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på
generalforsamlingen.
Ændringsforslag til de eksisterende vedtægter bør ikke være en omskrivning af disse.

§9 Eksklusion:
stk. 1 En generalforsamling kan ekskludere et medlem af Foreningen, såfremt denne bevisligt skader fællesskabet og
den fælles interesse for arbejdet med den grønlandske trommekultur.
Eksklusion afgøres hvis 2/3 af de fremmødte medlemsrepræsentanter enigt stemmer herfor.

stk. 2 Vedkommende fra Foreningen har ret til at tale sin sag, og kan udsætte eksklusionen til nærmest kommende
generalforsamling.
§10 Opløsning af Foreningen QILAAT:
stk. 1 Opløsning af Foreningen QILAAT kan ske på en ekstra ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte
medlemsrepræsentanter stemmer herfor, og hvis punktet har været til debat, på en generalforsamling.
stk. 2 I tilfælde af Foreningens opløsning, uddeles midlerne til foreninger eller grupper i Danmark eller Grønland
der fremmer den grønlandske trommekultur efter generalforsamlings beslutning.
Bestyrelsens underskrifter:

