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Regulativ for kontingenter og vederlag 2020 

Kontingenter 

1. Kontingenttyper for medlemskab af VIRKSOMME kvinder:  

AKT: Aktive medlemmer inkl. medlemskab af landsforeningen, en lokal 
netværksgruppe samt SMVdanmark. 

ALF: Aktive medlemmer direkte under landsforeningen, inkl. medlemskab af 
SMVdanmark.  

SEN: Seniormedlemmer, inkl. medlemskab af landsforeningen og en lokal 
netværksgruppe. Har ikke stemmeret. 

STU: Studiemedlemmer inkl. medlemskab af landsforeningen og en lokal 
netværksgruppe. Har ikke stemmeret. 

STF: Støttemedlemmer er medlem af landsforeningen. Har ikke stemmeret.  

Ved ophør af tilknytning til virksomhed kan et Aktivt medlem vælge at ændre sit 
medlemskab til at blive Senior medlem med virkning for det følgende år.  
 

2. Kontingentbeløb og -fordeling i henhold til landsgeneralforsamlingen: 

  Beløb for år 2020 AKTIV 
 

PASSIV* halv SMVdanmark Årligt 

  Kontingent-type VK LF lokal VK LF lokal SMV moms Total kr. 

AKT AKTIV ....  (nye md-reg.) 876 875     279 70 2.100 

ALF Aktiv LF .. (nye md-reg.) 876 0     279 70 1.225 

SEN* SENIOR .. (ændring fra AKT)     438 437 0 0 875 

SLF* Senior LF (ændring fra ALF)     438 0 0 0 438 

STU* STUDIE ... (nye md-reg.)     438 437 0 0 875 

STF* Støtte LF  (nye md-reg.)     800 0 0 0 800 

*Passiv = uden stemmeret, modsat Aktiv. 

Kontingentet måneds-reguleres for nyt medlems indmeldelse i årets løb. 

 
AKT: Aktive medlemmer, der er tilknyttet landsforeningen og en lokal netværksgruppe:  
Efter fradrag af kontingentet til SMVdanmark deles kontingentet ligeligt mellem 
landsforeningen og netværksgruppen og halvdelen overføres til den lokale 
netværksgruppe.  
 
ALF: Aktive medlemmer, der kun er tilknyttet landsforeningen:  
Der indbetales til SMVdanmark og resten forbliver i landsforeningen.  
 
SEN/STU: Senior- / studiemedlemmer, der er tilknyttet landsforening og lokal gruppe: 

Kontingentet deles ligeligt mellem landsforeningen og netværksgruppen og halvdelen 
overføres til den lokale netværksgruppe.  
 
STF: Støttemedlemmer, der kun er tilknyttet landsforeningen:  

Kontingentbeløbet forbliver i landsforeningen.  
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Alle medlemskontingenter opkræves af Landskassereren ved årsskiftet, gældende for 
det nye år med forfald den 20.1. 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. 

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.  
 

Vederlag for 2020 

Landsformand: Kr. 12.000,00 + udlæg for møder i andre landsdele. 
Landskasserer: Kr. 16.000,00.  
 

Diæter og Kørepenge 

Der kan udbetales diæter - 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 kørepenge til alle medlemmer ved deltagelse i ovenstående møder i 
henhold til Statens gældende satser (den lave sats). 
 
Der kan udbetales tilsvarende kørepenge til landsstyregruppens medlemmer ved 
deltagelse i interne møder. 
 
Tvivlstilfælde afgøres af Landsstyregruppen. 
 
Diæter og kørepenge for ovennævnte skal alle typer medlemmer opgøre på 
foreningens formular og maile til: landskasserer@virksommekvinder.dk  senest 10 
dage efter mødets afholdelse med angivelse af mødeart. 

 

Seniormedlemmer med særlig status 

Hvis et seniormedlem i det lokale netværk eller landsforeningen bliver valgt til 
landsstyregruppen, til lokal netværkskoordinator eller til økonomikoordinator, så betaler 
landsforeningen eller den lokale netværksgruppe differencen i kontingentet mellem 
aktivt medlemskab og seniormedlemsskab samt SMVdk-kontingentet. 

Beløbsregulering 

Ovennævnte beløb tilrettes hvert år i kontingent- /vederlags-regulativet efter 
beslutninger på landsgeneralforsamlingen. 
 
 
 

Regulativet er vedtaget på Landsgeneralforsamlingen 2020  


