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Regulativ for kontingenter, vederlag og godtgørelser mv. 2022 

1. Kontingenttyper for medlemskab af VIRKSOMME kvinder:  

AKT: Aktivt medlem inkl. medlemskab af landsforeningen, en lokal netværksgruppe samt 
SMVdanmark. 
 
ALF: Aktivt landsmedlem direkte under Landsforeningen, inkl. medlemskab af 
SMVdanmark.  
 
SEN: Senior medlem, inkl. medlemskab af Landsforeningen og en Lokal Netværksgruppe.  
Har ikke stemmeret.  
 
SLF: Senior landsmedlem, direkte under Landsforeningen. Har ikke stemmeret.  
 
STU: Studiemedlem inkl. medlemskab af Landsforeningen og en Lokal Netværksgruppe.  
Har ikke stemmeret.  
 
SPO: Støttemedlem / sponsor, direkte under Landsforeningen. Har ikke stemmeret.  

2. Kontingentbeløb og kontingentfordeling  

2021 Beløb vist for år 2021  AKTIV 
 

PASSIV*  SMVdanmark Årligt 

2022 Indeks-reguleres for 2022 +% 2/3-del 1/3-del halv LF Halv Lo   Total 

 
Kontingent-typer VK LF Lokal VK LF Lokal SMV moms kr. 

AKT AKTIV ....  (nye md-reg.) 893 447     286 72 1.698 

ALF Aktiv LF .. (nye md-reg.) 893 0     286 72 1.251 

SEN* SENIOR*. (ændring fra AKT)     447 224 0 0 671 

SLF* Senior LF* (ændring fra ALF)     447 0 0 0 447 

STU* STUDIE*.. (nye md-reg.)     447 224 0 0 671 

SPO* Støtte LF* (nye md-reg.) min.     600 0 0 0 600 

*Passive medlemstyper = uden stemmeret, modsat Aktive medlemmer. 
 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning (2011) indeksreguleres kontingentet hvert år 
med den årlige procentvise stigning i 1. kvartal af Danmarks Statistiks lønindeks for den 
private sektor, opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før – og afrundes. 
 
SMVdanmarks kontingent reguleres ligeledes i henhold til Danmarks Statistiks lønindeks for 
den private sektor. 
 
AKT: Aktivt medlem, der er tilknyttet Landsforeningen og en Lokal Netværksgruppe:  
Efter fradrag af kontingentet til SMVdanmark fordeles kontingentet mellem Landsforeningen 
med 2/3 og Netværksgruppen med 1/3, der overføres til den Lokale Netværksgruppe.  
 
ALF: Aktivt Landsmedlem, der kun er tilknyttet Landsforeningen:  
Der indbetales til SMVdanmark og resten forbliver i Landsforeningen.  
 
SEN/STU: Senior- / studiemedlem, er tilknyttet Landsforening og Lokal Netværksgruppe: 
Kontingentet fordeles med det halve af LF til landsforeningen og det halve af Lokal til lokal 
netværksgruppen, der overføres til den lokale netværksgruppe.  
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SLF: Senior Landsmedlem, ændring fra ALF tilknyttet Landsforeningen. Har ikke stemmeret. 
 
SPO: Støttemedlem/ evt. fast sponsor, der kun er tilknyttet Landsforeningen:  
Kontingentbeløbet forbliver i Landsforeningen.  
 
Ved ophør af tilknytning til virksomhed kan et Aktivt medlem vælge at ændre sit 
medlemskab inden 15. december til at blive Senior - med virkning fra udgangen af året. 
Besked sendes til e-mail: info@virksommekvinder.dk  
 
Seniormedlemmer med særlig status og stemmeret 

Hvis et Seniormedlem i det Lokale Netværk eller Landsforeningen bliver valgt til 
Landsstyregruppen, til Lokal Netværksleder eller til Netværkskasserer, så betaler 
Landsforeningen eller den Lokale Netværksgruppe differencen i kontingentet mellem Aktivt 
medlemskab og Senior medlemsskab samt SMVdk-kontingentet.  
 

3. Kontingentopkrævning og -bogføring 

Kontingentet måneds-reguleres (%-rabat) for et nyt medlems indmeldelse i årets løb. 

Alle medlemskontingenter opkræves ved årsskiftet d. 1.1., gældende for det nye 
kalenderår. Medlemmer må IKKE indbetale kontingent før denne dato. 

Indbetaling foretages primært automatisk via systemet med tilmeldt betalingskort.  
Ønskes faktura-bilag med firmanavn kontaktes Landskassereren og faktura-forfald skal 
overholdes, sædvanligvis den 20.1. Et medlem kan slettes, såfremt medlemmet er i 
restance efter den 15.2. Læs mere i Vedtægter § 8. 

Landskasserer skal derefter gennemgå medlemslisten og oplyse antal aktive medlemmer til 
SMVdanmark inden den 25.2. 

Overførsel af beløb til Lokale Netværksgrupper foretages af Landskasserer, efter at alle 
medlemsindbetalinger er modtaget, senest i marts måned. 

4. Vederlag , godtgørelser, kørepenge og udlæg 

Oversigt for beløb 2021-2022  km Pr.  2020 kr 2021 kr 2022 kr 

Vederlag: Landsleder årligt I alt  44.000 12.000 12.000 

Vederlag: Landskasserer årligt I alt  16.000 16.000 16.000 

Godtgørelse*: Mødeomkostn. og kontorartikler årligt  
(koordinator for møder)    1.450 1.450 

Godtgørelse*: Udgifter til telefoni og internet årligt    2.400 2.400 

Godtgørelse* Landsstyremedlem fast opgave årligt I alt   3.850 3.850 

Vederlag: Landsstyremedlem årligt,  
udpeget som ansvarlig for fast opgave vedr. Vk** 

Ialt   6.000 6.000 

Kørepenge*/ køreudlæg* vedr. Vk**  kr.pr. km 1,96 1,96 1,96 

Fortærings-godtg.* v/ møde min. 5 timer pr. dag** kr.pr. dag  80 80 

Møde-vederlag pr. hel dag vedr. Vk**  kr.pr. dag  1.000 1.000 

Udlægs-bilag for møder i andre landsdele vedr. Vk**    ? ? ? 
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*Skattefrie godtgørelse og kørepenge i hht. statens regler for ulønnede 
bestyrelsesmedlemmer: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976802  

**Beløb skal godkendes af Landsstyregruppen. 

Landsstyremedlem, der er udpeget som ansvarlig for en fast opgave eller nyhedsbreve kan 
vælge mellem Skattefrie godtgørelse eller Vederlag.  

Vederlag til Landsformand og Landskasserer vedtages på Landsgeneralforsamlingen. 

Faste beløb, udbetales halvårligt. Året starter på datoen for Landsgeneralforsamlingen.  

Der kan udbetales fortærings-godtgørelse, møde-vederlag eller udlægs-bilag - fastsat af 
Landstyregruppen - til alle medlemmer i forbindelse med deltagelse i eksterne 
arrangementer/ møder, som landsstyregruppen finder, er af betydning for Landsforeningen. 

Der kan udbetales tilsvarende kørepenge til landsstyregruppens medlemmer ved deltagelse 
i interne møder.  

Tvivlstilfælde afgøres af Landsstyregruppen. 

Kørepenge, udlæg og fortæring for ovennævnte vedr. Landsforeningen skal alle 

typer medlemmer opgøre på foreningens Vk-godtgørelses-formular og maile til:  

landskasserer@virksommekvinder.dk  - senest 14 dage efter mødets afholdelse 
med angivelse af mødeart. 

Tilsvarende kan vedtages i Lokal Netværk og bilag skal mailes til Lokalkasserer. 

5. Beløbsregulering 

Ovennævnte beløb tilrettes årligt i Bilag til Regulativet for det gældende år. 
Kontingenter, godtgørelser og kørepenge reguleres hvert kalenderår.  
Vederlag og udlæg reguleres efter beslutninger på landsgeneralforsamlingen. 
 
Regulativet er udarbejdet til administrativt brug for Landsstyregruppen og Lokale 
Netværksstyregrupper samt for orientering til alle medlemmer. 
 
 
Regulativet er vedtaget på Landsgeneralforsamlingen 17. september 2021  
 
 
Landsstyregruppen  

 
 
 
 
 

 
Hjemmeide og nyheder:  https://virksommekvinder.dk   
Medlemssider:  https://virksommekvinder.klub-modul.dk  


