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Forslag til punkt C 
VIRKSOMME kvinder Online-netværk, 
– Landsdækkende netværk 
 
1 . Navn 

Landsforeningens navn er VIRKSOMME kvinder. 
Hjemsted i h.h.t. CVR nr. 81971218 v/den siddende Landsleder og Landskasserer 
 
Foreningen er en tværfaglig og politisk uafhængig landsforening. Foreningen er ved dets 
medlemmer medlem af SMVdanmark, organisationen for små og mellemstore 
virksomheder i Danmark. 
 

2 . Formål 
Foreningen har til formål at skabe rammer for erhvervskvinders erfaringsudveksling og 
gennem foredrag, kurser, studieture og lignende aktiviteter at informerer og inspirerer 
medlemmerne i forhold til økonomisk og erhvervsmæssig betydning for medlemmernes 
virksomheder. I samarbejde med andre organisationer for selvstændige arbejder 
Landsforeningen ligeledes med politisk påvirkning af love og regler, der sikrer fair 
rammer for at etablere og drive små og mellemstore virksomheder. 
 
Foreningen er en Online-landsforening, hvor formålet også er at give medlemmerne 
mulighed for at komme i kontakt med hinanden. Der vil derfor blive indsamlet og 
videregivet de nødvendige kontaktoplysninger. Foreningen efterlever reglerne i GDPR 
(persondataloven). 
 

3 . Vedtægter 
De nuværende vedtægter kan nemt omskrives, så de passer til den nye forenings 
struktur. 
 

4 . Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes fysisk eller online i september.  
Landsledelsen vælges på generalforsamlingen. 
Alle kan deltage, det er dog kun aktive medlemmer, der har stemmeret. 
 

5 . Regnskabskontrol 
Det vil blive et forenklet regnskab og må kunne gøres billigere end i dag. 
Ingen ekstern revisor til regnskabsafslutning. 
2 interne bilagskontrollanter. 

 
6 . Landsledelse – består af minimum 6 personer 

Landsleder, Landsleder-næst, Landskasserer, Lands-Web-ansvarlig, 
Nyhedsbrev-redaktør, en eller flere landsstyregruppemedlemmer. 
 

7 . Vederlag – Godtgørelser – Div. udgifter 
Landsleder og Landskasserer modtager vederlag, besluttet af generalforsamlingen. 
Landsledelsens øvrige medlemmer modtager skattefri godtgørelse efter lovgivningen, 
beløbene besluttes af Landsledelsen 
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8 . Medlemskab og kontingenter 
Medlemskartotek og opkrævning af kontingent via Klubmodul, som i dag. 
Kun fire forskellige årskontingenter.  
 
Personligt medlemskab 
Personligt landsmedlemskab med automatisk medlemskab af SMVdanmark. 
Vk Aktiv Landsmedlem (Med CVR) 
Kontingent kr. 1.350,-  heraf ca. kr. 400,- til SMVdanmark.  
Vk Passiv Landsmedlem (Uden CVR) 
Kontingent kr. 300,- Administrationsomkostninger. 
Vk Lokalt Netværk 
Kontingent kr. 400,- Administrationsomkostninger. 
 
Forenings- eller virksomhedsmedlemskab  
Et eksternt forenings- eller virksomhedsmedlemskab giver ret til et medlemskab med 1 
stemme. Personen/repræsentanten, der er tilmeldt, får invitationer mm. tilsendt og kan 
invitere deres forenings medlemmer eller virksomhedens medarbejdere til events. 
Kontingent kr. 2.500,- heraf c. kr. 400,- til SMVdanmark. 
 

9 . Nyhedsbreve og anden information via mail 
Redaktøren udfærdiger nyhedsbreve 5-10 gange om året. Disse udsendes via mail til 
medlemmerne. 
Anden information fra Landsledelsen udsendes efter behov. 
  

10 . Medier og PR 
Designer-hjemmesiden opsiges, nedlægges og beløb spares. 
Klubmodul-hjemmeside udbygges med tilsvarende informationer. 
Klubmodul indeholder et medlemsforum, så alle medlemmer kan have kontakt til 
hinanden. 
Alle medlemmer kan finde vejledning i at bruge Klubmodul mv. på foreningens egen 
side samt på Klubmoduls-hjemmeside. 

 
11 . Events 

Minimum 2 årlige fysiske møder på landsplan, det ene kan være generalforsamling. 
Alle kan inviteres og deltage – både aktive og passive landsmedlemmer samt 
personen/repræsentanten for forenings- eller virksomhedsmedlemskab. 
 
Udover fysiske møder er afholdelse af Webinarer også en mulighed. 
Der kan være forskel på prisen for medlemmer og ikke medlemmer. 
Landsledelsen lægger Events, relevante Webinarer og offentlige foredrag på 
Klubmodulets Event-liste.  
Det er op til hvert medlem uanset medlems-status at tilmelde sig og meddele den 
person/organisation i invitationen, der skal modtage tilmelding og betaling. 
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12 . Lokale Netværk 
Navnet VIRKSOMME kvinder er forbeholdt den Landsdækkende forening. 
Lokale netværk kan kun bruge navnet VIRKSOMME kvinder, hvis både det lokale 
netværk og de enkelte medlemmer er medlem af Landsforeningen. 
 
De lokale netværk betaler kontingent til Landsforeningen for 
administrationsomkostninger. 
Der er ikke andre forpligtelser overfor det Landsdækkende Online-netværk. 
De er selvstyrende og kører selv deres eget lokale netværk og fører deres eget 
regnskab. 
Fordelen ved medlemskabet er at alle de lokale events kan meddeles og lægges på 
Klubmoduls event-liste. 
 
Det er op til de lokale netværk at organiserer sig og 
opkræve kontingent samt betaling for lokalt medlemskab og egne events mm. 
 
Aktive og passive medlemmer, der er tilknyttet et lokalt netværk betaler 
Landskontingent til Landsforeningen. 
 
 
 
 
 Udarbejdet af  
Susan Baerens 
Birgitte Viereck 

 


