
RAMMEAFTALE mellem SMVdanmark og netværket VIRKSOMME kvinder  
Gældende fra den 1. januar 2023 

2023_Vk-SMVdk_Rammeaftale_01-12-2022.docx  -  side 1 af 7 

 

RAMMEAFTALE 2023 

Indhold 
Pkt. 1. Navn og logo ........................................................................................... 2 

Pkt. 2. Oprindelse .............................................................................................. 2 

Pkt. 3. Formål ................................................................................................... 2 

Pkt. 4. Medlemskab ............................................................................................ 2 

Indmeldelse af nuværende medlemmer af VIRKSOMME kvinder ............................ 2 

Aktiv-medlemskab .......................................................................................... 3 

Senior-medlemskab......................................................................................... 3 

Pkt. 5. Kontingent .............................................................................................. 3 

SMVdanmarks kontingentsats for 2023 .............................................................. 3 

Pkt. 6. Organisering ........................................................................................... 4 

Pkt. 7. Landsplan - Netværk ................................................................................ 4 

Årsmøde på Landsplan ..................................................................................... 4 

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter .......................................... 4 

Pkt. 8. Landstyregruppen (LSG) ........................................................................... 4 

Opgaver og administration for SMVdanmark ....................................................... 5 

Opgaver for VIRKSOMME kvinder ...................................................................... 5 

Pkt. 9. Økonomi - Landsplan ............................................................................... 5 

Opsparet beløb - Landsplan .............................................................................. 5 

Trækningsret på Landsplan .............................................................................. 5 

Kørselsgodtgørelse og deltager-refusion for Landsstyregruppen ............................ 5 

Pkt. 10. Lokalt Netværk ...................................................................................... 6 

Årsmøde i de Lokale Netværk ........................................................................... 6 

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter .......................................... 6 

Pkt. 11. Lokal Netværksstyregruppe ..................................................................... 6 

Opgaver for Lokalt Netværk ............................................................................. 6 

Opløsning af Lokale Netværk ............................................................................ 6 

Pkt. 12. Økonomi - Lokalt ................................................................................... 7 

Opsparet beløb - Lokalt .................................................................................... 7 

Trækningsret - Lokalt ...................................................................................... 7 

Pkt. 13. Ikrafttrædelse ....................................................................................... 7 

 

  



RAMMEAFTALE mellem SMVdanmark og netværket VIRKSOMME kvinder  
Gældende fra den 1. januar 2023 

2023_Vk-SMVdk_Rammeaftale_01-12-2022.docx  -  side 2 af 7 

Pkt. 1. Navn og logo 

Netværkets navn er: 

VIRKSOMME kvinder  
Netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark  

Logoet VIRKSOMME kvinder med Vk-kvinden bibeholdes, men kan i markedsføringsmæssige 
sammenhænge kombineres med SMVdanmarks logo.  

Pkt. 2. Oprindelse 

Netværksforeningen Dansk Håndværks Kvinder (DHK) blev oprettet den 11.11.1963 i 
samarbejde med Håndværksrådet som en forening for medarbejdende ægtefæller.  
Fra 2007 blev navnet ændret til netværksforeningen VIRKSOMME kvinder for at tydeliggøre, at 
foreningen også var for selvstændige iværksættere og kvinder i ledende stillinger i alle 
brancher.  

Fra 01.01.2023 er netværksforeningen VIRKSOMME kvinder ændret til et kvindenetværk under 
SMVdanmark og er et tilbud til kvinder i alle SMVdanmarks medlemsvirksomheder.  

Netværket er underlagt de for SMVdanmark til enhver tid gældende vedtægter og de af 
SMVdanmarks ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. 

Pkt. 3. Formål  

Kvindenetværket VIRKSOMME kvinder er tværfagligt og politisk uafhængigt.  
Netværket har til formål at skabe rammer for erfaringsudveksling gennem foredrag, kurser, 
studieture og lignende aktiviteter samt at informere og inspirere medlemmerne.  

Som en del af SMVdanmark arbejder netværket VIRKSOMME kvinder ligeledes med politisk 
påvirkning af love og regler, der skal sikre fair rammer for at etablere og drive små og 
mellemstore virksomheder. 

Netværket kan både gennemføre landsdækkende aktiviteter samt via lokale netværksgrupper 
gennemføre lokale aktiviteter. 

Pkt. 4. Medlemskab  

Som medlemmer i Vk-netværket kan optages kvinder, der driver selvstændig virksomhed eller 
virksomhed i samarbejde med deres partner samt kvinder med ejer-lignende ansvar.  
Medlemskab af netværket foregår via virksomhedens medlemskab af SMVdanmark - ikke som 
et personligt medlemskab. Ved medlemskab oplyses til SMVdanmark, at medlemskab af 
VIRKSOMME kvinder ønskes. 

Ophører medlemsskabet til SMVdanmark ophører medlemsskabet automatisk også til Vk-
netværket.  

Indmeldelse af nuværende medlemmer af VIRKSOMME kvinder 

Aktive- og Senior-medlemmers medlemsstatus og oplysninger i Vk-medlems-
profilen/Vk-databasen - både egne kontakt oplysninger, firma-oplysninger og CVR nr. skal 
være opdateret. Det letter overgangen til SMVdanmark, hvis medlemmet indberetter 
ændringer til VIRKSOMME kvinders IT-ansvarlige senest den 15.12.2022 via e-mail: 
info@virksommekvinder.dk .  
De opdaterede oplysninger vil VIRKSOMME kvinder overdrage til SMVdanmark den 
31.12.2022.  

Hører VIRKSOMME kvinder ikke fra dig inden den 15.12.2022, betragtes det som din accept 
for overførslen af data til SMVdanmark, se mere nedenfor.  
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Aktiv-medlemskab  

1. Aktive med CVR nr., der er registreret hos Vk den 15.12.2022.  
SMVdanmark har de faktuelle oplysninger om dit firma via CVR-registret og de 
personlige oplysninger om dig kommer fra VIRKSOMME kvinders database: Navn, 
adresse, tlf., e-mail og dit Lokale Netværk.  
Oplysningerne overdrages til SMVdanmark den 31.12.2022.  
Ønsker du Aktiv Vk-medlemskab hos SMVdanmark fra den 01.01.2023, skal du derfor 
intet foretage dig.  

2. Virksomheden vil automatisk blive tilknyttet nærmeste lokale netværk i forhold til 
virksomhedens beliggenhed. Vk-medlemmet kan ændre sit tilhørsforhold til et andet 
Lokalt Netværk ved at kontakte SMVdanmark.  

3. SMVdanmark sender kontingent-opkrævning til dig i januar 2023, ved betaling er du 
medlem af SMVdanmark. Kontingentsats kr. + moms. (se skema).  
Beløbet er fuldt fradragsberettiget.  

4. De Aktive medlemmer har stemmeret på landsplan og lokalt. 

Senior-medlemskab 

1. Seniorer samt medlemmer uden CVR nr., der er registreret som Senior hos Vk 
den 15.12.2022.  
Kan - som en særlig Senior-overgangsordning blive indmeldt i SMVdanmark i 2023 
– derfor er den sidste betalings- og indmeldelsesfrist inden den 01.05.2023.  
De personlige oplysninger om dig kommer fra VIRKSOMME kvinders database: Navn, 
adresse, tlf., e-mail og dit Lokale Netværk.  
Oplysningerne overdrages til SMVdanmark den 31.12.2022.  
Ønsker du Senior Vk-medlemskab i 2023 - inden den 01.05.2023 - skal du derfor intet 
foretage dig. 
Aktive, som ønsker at overgå til Senior-medlemskab i 2023.  
Aktive skal inden den 15.12.2022 informere Vk IT-ansvarlig på  
e-mail: info@virksommekvinder.dk  

2. Vk-medlemmet kan ændre sit tilhørsforhold til et andet Lokalt Netværk ved at kontakte 
SMVdanmark.  

3. SMVdanmark sender kontingent-opkrævning til dig i januar 2023.  
SMVdanmarks Senior kontingent-sats er kr. 700 kr. inkl. moms og betales inden den 
01.05.2023 for at være medlem.  

4. Seniorer er passive medlemmer og har ikke stemmeret på Landsplan, men kan have 
stemmeret lokalt efter lokal beslutning.  

Pkt. 5. Kontingent  

SMVdanmark-kontingentet anvendes til landsdækkende omkostninger og administration, 
hjemmeside, nyhedsbreve samt faglige events gennemført på landsplan og lokalt.  

SMVdanmarks kontingentsats for 2023  

Beløbene indeksreguleres hvert år og tillægges moms.  

Antal ansatte 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ 

A) Kr./år  
Direkte 
SMVdk 
medlemmer 
inkl. Vk 

2.123 4.246 6.368 8.491 10.614 12.737 14.859 16.982 19.105 22.643 

B) Eller  
Vk-tillægs-
ydelse 
for Vk, der er 
medlem af en 
branche-
forening 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
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C) kr./år  
inkl. moms 
Vk seniorer 

700          

Pkt. 6. Organisering 

VIRKSOMME kvinders styregrupper, både på Landsplan og Lokalt plan, består af frivillige 
kvinder. 

1. Landsstyregruppen vælges ved Årsmødet (før Landsgeneralforsamling) og sætter i 
samarbejde med SMVdanmark retningen for netværket samt står for de  
landsdækkende events.  

2. De Lokale Netværk vælger selv en lokal styregruppe og giver input til 
Landsstyregruppen samt står for lokale events. 

3. Alle styregrupper supporteres af SMVdanmarks sekretariat.  

Pkt. 7. Landsplan - Netværk 

Årsmøde på Landsplan 

Årsmødet afholdes hvert år mellem 1. august og inden udgangen af september måned.  
Det tilstræbes, at Årsmødet afholdes et sted midt i Danmark.  
Årsmødet afholdes som udgangspunkt fysisk, det kan dog ved særlige tilfælde afholdes 
digitalt.  

Indkaldelse til Årsmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel vedlagt en dagsorden.  
Eventuelle bilag eftersendes senest en uge inden årsmødet. Indkaldelse sker via SMVdanmarks 
hjemmeside, nyhedsbrev og pr. e-mail til alle medlemmer.  
Alle kan deltage. Kun Aktive medlemmer har stemmeret. 

Referat sendes til godkendelse hos SMVdanmark og udsendes herefter via e-mail til alle 
medlemmer senest 3 uger efter Årsmødet. 

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter  

1. Valg af dirigent 
2. Landslederens beretning 
3. Fremlæggelse af medlemsantallet 
4. Fremlæggelse af kommende års aktiviteter 
5. Valg af Landsstyregruppe 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fastsættelse af dato for næste års Årsmøde 
8. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være Landslederen i hænde senest 14 dage 
før Årsmødet.  

Beslutninger på Årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal.  
Hvert Aktivt medlem har én stemme.  

Pkt. 8. Landstyregruppen (LSG) 

Landsstyregruppen består af en Landsleder og 4-8 medlemmer.  
Landslederen vælges på lige år på Årsmødet for 2 år ad gangen, øvrige for 1 år ad gangen. 

Landsstyregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af styregruppemedlemmerne er 
fremmødt.  

Landsstyregruppens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  
I tilfælde af stemmelighed er Landslederens stemme afgørende.  
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Landsstyregruppen og SMVdanmark planlægger driften mm. for netværket på minimum fire 
årlige møder, derudover kan Landsstyregruppen mødes.  

Opgaver og administration for SMVdanmark 

SMVdanmark stiller en fast kontaktperson til rådighed og varetager al administration forbundet 
med drift af netværket, herunder: 

• Tilmeldings-økonomi til events 
• Modtagelse af udgiftsbilag til trækningsret 
• Udtræk af økonomistatus for trækningsret/øremærket beløb samt medlemstal  
• Samarbejde om opsætning og udsendelse af VIRKSOMME kvinders nyhedsbrev i 

samarbejde med landsstyregruppen  
• Samarbejde om etablering og vedligeholdelse af Vk-undersider til SMVdanmarks 

hjemmeside i samarbejde med Landsstyregruppen 
• Samarbejde om Vk’s eksisterende sider på SoMe (fb, LI, insta) 
• Facilitering af mindst 4 årlige LSG-møder hos SMVdanmark  
• Facilitering af 2-3 årlige landsdækkende netværksmøder for medlemmer i 

samarbejde med Landsstyregruppen 

Opgaver for VIRKSOMME kvinder  

Landsstyregruppens vigtigste opgave bliver i samarbejde med SMVdanmark at udvikle Vk-
netværket. Landsstyregruppen har ansvar for at: 

• Koordinere og samarbejde med SMVdanmark 
• Igangsætte og afholde events på landsplan 
• Indsende udgiftsbilag til bogføring hos SMVdanmark for trækningsret  
• Være sparringspartnere til Lokale Netværk herunder medvirke til etablering af nye 

Lokale Netværk 
• Samarbejde, bidrage og give input til hjemmeside, SoMe og nyhedsbreve 
• Indgå i samarbejde og medlemskab med andre interessenter med fokus på kvinder i 

selvstændigt erhverv fx Fællesudvalget og Kvinderådet. 

Landsstyregruppen udpeger efter behov medlemmer til følgende: 

• Projektleder til kurser, konferencer, studieture og andre landsdækkende aktiviteter 
• Medlemsrepræsentanter til råd, nævn og udvalg 
• Medlemsservice ansvarlig, merchandise.  

Pkt. 9. Økonomi - Landsplan  

Opsparet beløb - Landsplan 

Landsnetværkets indestående midler pr. 31.12.2022 overføres til SMVdanmark, og beløbet 
øremærkes til landsdækkende aktiviteter i regi af VIRKSOMME kvinder.  

Trækningsret på Landsplan 

Landsstyregruppen har trækningsret på kr. 20.000 pr. år (2023).  
Beløbet indeksreguleres og aftales hvert år – fx i forhold til medlemsantal. Beløbet for 2023 
forudsætter, at der minimum er 40 medlemmer i netværket pr. 01.05.2023.  
Trækningsretten er udover råderetten over det øremærkede beløb.  

Kørselsgodtgørelse og deltager-refusion for Landsstyregruppen 

Vk landsstyregruppemedlemmer yder ulønnet frivilligt arbejde. Ved deltagelse i Vk-møder og -
repræsentation i udvalg mv. udbetales kørselsgodtgørelse.  
Der anvendes laveste satser fra SKAT for skattefri kørselsgodtgørelse.  
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Landsstyregruppe-arrangører kan deltage i events uden beregning.  
Øvrige landsstyregruppemedlemmer får 50 pct. rabat ved landsdækkende arrangementer. 
Alle LSG-medlemmer deltager i Årsmødet uden beregning.  

Pkt. 10. Lokalt Netværk  

De Lokale Netværk skal respektere VIRKSOMME kvinder og SMVdanmarks gældende 
Rammeaftale samt SMVdanmarks Vedtægter.  

De Lokale Netværk har ansvar for at sikre, at der gennemføres et Årsmøde.  
Formålet med Årsmødet er at drøfte kommende events og at sikre, at der er frivillige kræfter 
til at løfte opgaverne.  

Årsmøde i de Lokale Netværk 

Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.  
Årsmødet afholdes som udgangspunkt fysisk, det kan dog ved særlige tilfælde afholdes 
digitalt.  

Indkaldelse til Årsmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel, via SMVdanmarks hjemmeside, 
nyhedsbrev og pr. e-mail til alle lokale medlemmer.  
Alle lokale medlemmer kan deltage. Aktive har stemmeret og Seniorer har stemmeret efter 
lokal beslutning.  

Referat sendes til godkendelse hos SMVdanmark og udsendes herefter via e-mail til de lokale 
medlemmer senest 3 uger efter Årsmødet. 

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent  
3. Kort orientering om det forløbne år ved Lokal Netværksleder  
4. Drøftelse af ønsker for events for det kommende år i den Lokale Netværksgruppe  
5. Drøftelse af ønsker for events for det kommende år i Landsnetværket 
6. Valg af lokale Netværksstyregruppemedlemmer 
7. Fastsættelse af dato for næste års årsmøde 
8. Eventuelt  

Pkt. 11. Lokal Netværksstyregruppe 

Opgaver for Lokalt Netværk 

Lokal Netværkstyregruppe består af en Lokalnetværksleder og minimum 2 medlemmer. 
Lokallederen vælges på lige år på Årsmødet for 2 år ad gangen, øvrige for 1 år ad gangen.  
I tilfælde af stemmelighed er Lokal Netværkslederens stemme afgørende. 

Der kan desuden udpeges medlemmer efter behov, der vil indgå i Netværksstyregruppen 
omkring netværkets aktiviteter.  

De Lokale netværksgrupper aftaler selv antal møder og fastsætter strategi for det Lokale 
Netværk. 

Opløsning af Lokale Netværk 

Hvis der ikke kan findes en Lokal Netværksleder, bliver gruppens medlemmer registreret 
direkte under Landsnetværket. Hvis den Lokale Netværksgruppe ikke genopstår under 
VIRKSOMME kvinder inden for tre måneder eller gruppen ønsker at nedlægge sig selv, tilfalder 
det Lokale Netværks indestående til Landsnetværket.  

Navnet - VIRKSOMME kvinder - må IKKE anvendes i tilfælde af, at gruppen fortsætter udenom 
VIRKSOMME kvinder og SMVdanmark.  
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Pkt. 12. Økonomi - Lokalt 

Opsparet beløb - Lokalt 

De Lokale Netværk beholder indestående midler pr. 31.12.2022 på egen konto.  
Regnskab skal ikke sendes til SMVdanmark. Når de lokale midler er opbrugt, har den lokale 
forening selv ansvar for at lukke CVR-nummer og bankkonto. 

Trækningsret - Lokalt 

De Lokale Netværk har en trækningsret hos SMVdanmark for registrerede medlemmer på op til 
kr. 250 pr. år (2023) – både for Aktive eller Seniorer.  
Beløbet aftales i forhold til aktiviteter og som min. indeksreguleres hvert år.  

Trækningsretten gælder for faglige aktiviteter, såsom netværksmøder med fastlagt dagsorden 
og virksomhedsbesøg, hvor der kan være behov for at betale frokost, en oplægsholder el.lign.  

Der vil i samarbejde med Landsstyregruppen blive udarbejdet retningslinjer for, hvad de lokale 
midler kan anvendes til, så midlerne anvendes ensartet på tværs af de Lokale Netværk.  

Pkt. 13. Ikrafttrædelse  

Nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder pr. 31.12.2022 er vedtaget på den Ordinære 
Generalforsamling den 13.09.2022 og på den Ekstraordinære Generalforsamling den 
08.11.2022. 

 

Rammeaftalen træder i kraft den 01.01.2023. 
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v/ Landsleder Anette Laursen  v/ Sekretariatschef Rikke Lilienthal 
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 https://smvdanmark.dk/  

 


