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§ 1. Navn og hjemsted§ 1. Navn og hjemsted§ 1. Navn og hjemsted§ 1. Navn og hjemsted    

Foreningens navn er VIRKSOMME Kvinder.  

Hjemsted i h.h.t. CVR nr. 81971218 v/den siddende landsformand 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§ 2. Formål§ 2. Formål§ 2. Formål    

Foreningen har til formål at skabe rammer for erhvervskvinders erfaringsudveksling og gennem foredrag, 

kurser, studieture og lignende aktiviteter at informere og inspirere medlemmerne i forhold af økonomisk 

og erhvervsmæssig betydning for virksomheden. 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 netværksforening, og dermed er en del af formålet 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. Medlemmer§ 3. Medlemmer§ 3. Medlemmer§ 3. Medlemmer    

Som medlemmer kan optages kvinder, der driver selvstændig virksomhed, eller virksomhed i samarbejde 

med deres partner samt kvinder med ejerlignende ansvar eller med særlig tilknytning til små og 

mellemstore virksomheder. Medlemmerne optages som aktive medlemmer, men kan vælge at overgå til 

seniormedlemsskab ved ophør af tilknytning til virksomhed. Denne statusændring betyder reduceret 

kontingent og tab af stemmeret. Statusændring meddeles til landskasserer@virksommekvinder.dk og 

info@virksommekvinder.dk  senest ved årsskiftet med virkning for det følgende år.  

Studiemedlemmer kan optages til reduceret kontingent og uden stemmeret.  

Foreninger, institutioner samt evt. firmaer uden for medlemskredsen kan optages som støttemedlemmer 

med reduceret kontingent og uden stemmeret.  

§ 4. Land§ 4. Land§ 4. Land§ 4. Landssssstyregruppestyregruppestyregruppestyregruppe    

Landsforeningen ledes af en landsstyregruppe, bestående af op til 6 personer. I tilfælde af stemmelighed er 

landsformandens stemme afgørende. 

Landsformand og landskasserer vælges på landsgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen, forskudt. 

På landsstyremødet i marts måned indtræder for 1 år ad gangen:  

• En kommunikationsansvarlig 

• En IT-ansvarlig 

• To koordinatorer (for henholdsvis Øst- og Vestdanmark) 

valgt af deltagerne på marts mødet – blandt aktive såvel som blandt seniormedlemmer. Seniormedlemmer, 

som vælges til landsstyregruppen eller som koordinatorer, får status som aktive medlemmer. 

De lokale netværksgrupper deltager med minimum 1 repræsentant i landsstyregruppemødet i marts og 

hver fremmødt netværksgruppe på dette møde har 1 stemme, ligesom landsformanden, landskassereren 

og landsstyregruppens medlemmer hver har 1 stemme.  
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Hvis det ikke er muligt at finde en regnskabskyndig og/eller IT-ansvarlig blandt medlemmerne, kan 

landsstyregruppen entrere med ekstern hjælp efter behov. 

Landsstyregruppen fastsætter selv sin forretningsorden ud fra oplæg fra de lokale netværksgrupper. 

§ 5. § 5. § 5. § 5. LLLLandsformandenandsformandenandsformandenandsformanden    og den daglige ledelseog den daglige ledelseog den daglige ledelseog den daglige ledelse    

Den daglige ledelse varetages af: Landsformand, landskasserer og den kommunikationsansvarlige. 

Foreningen tegnes af landsformand eller landskasserer. Ophævelse af bankforbindelse kræver begges 

underskrift.  

Den daglige ledelse udpeger efter behov flg. medlemmer: 

• Projektleder til kurser, konferencer, studieture og andre landsdækkende aktiviteter. 

• Redaktør af nyhedsbreve 

• Medlemsrepræsentanter til råd, nævn og udvalg 

Generalforsamlingen beslutter til hvem og med hvilke beløb, der skal ydes vederlag. 

§ 6. Kontingent§ 6. Kontingent§ 6. Kontingent§ 6. Kontingent    og vederlag m.m.og vederlag m.m.og vederlag m.m.og vederlag m.m.    

På landsgeneralforsamlingen fastsættes kontingentets størrelse. Fordelingen mellem landsforeningen og de 

lokale netværksgrupper samt betalingstidspunktet fremgår af kontingent-/vederlags-regulativet fastsat på 

generalforsamlingen.  

Der kan ligeledes i henhold til kontingent-/vederlags-regulativ udbetales diæter og kørepenge i forbindelse 

med deltagelse i arrangementer, som landsstyregruppen finder, er af betydning for foreningen. Størrelsen 

af diæter og kørepenge fastsættes af landstyregruppen, der ligeledes afgør, hvem der har ret til at modtage 

disse ydelser. 

§ 7. Regnskab§ 7. Regnskab§ 7. Regnskab§ 7. Regnskab    

Regnskabsperioden følger kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 1. maj. Senest 

tre uger herefter udsendes regnskabet til medlemmerne pr. mail. 

Landsforeningens regnskab revideres af to af foreningens medlemmer, der vælges på skift på 

landsgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen, samt af en ekstern revisor, der antages af landsstyregruppen. 

§ 8. Udmeldelse og eksklusion§ 8. Udmeldelse og eksklusion§ 8. Udmeldelse og eksklusion§ 8. Udmeldelse og eksklusion    

Udmeldelse af foreningen skal meddeles til landskasserer@virksommekvinder.dk og til 

info@virksommekvinder.dk   senest den 30. november med virkning fra udgangen af året.  

Et medlem kan slettes, såfremt medlemmet er i restance efter den 15. februar.  

Berigtiges restancen, generhverver medlemmet sine fulde rettigheder.  

Landsstyregruppen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, eller hvis adfærd strider imod 

foreningens væsentlige interesser eller belaster foreningens omdømme.  

§ 9. Landsgeneralforsamlingen§ 9. Landsgeneralforsamlingen§ 9. Landsgeneralforsamlingen§ 9. Landsgeneralforsamlingen    

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

Danmark inden udgangen af september måned. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel, via hjemmeside, nyhedsmail og pr. 

e-mail til alle medlemmer. 
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Landsgeneralforsamlingens dagsorden skal have følgende punkter 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning samt orientering om planer for det kommende år. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt orientering om budget. 

4. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år) 

5. Valg af revisor 

6. Fastsættelse af 

a. Kontingent  
b. Vederlag m.v. 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 

9. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være landsformanden i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingen via e-mail. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til landsformanden via e-

mail senest 30 dage før landsgeneralforsamlingen. 

Indkomne forslag udsendes til medlemmerne via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Referat godkendes af dirigenten og udsendes via e-mail til medlemmerne senest 3 uger efter 

generalforsamling. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling§ 10. Ekstraordinær generalforsamling§ 10. Ekstraordinær generalforsamling§ 10. Ekstraordinær generalforsamling    

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Landsstyregruppen og skal indkaldes, såfremt dette 

begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. 

§ 11. Afstemninger på generalforsamlinger§ 11. Afstemninger på generalforsamlinger§ 11. Afstemninger på generalforsamlinger§ 11. Afstemninger på generalforsamlinger    og årsmøderog årsmøderog årsmøderog årsmøder    

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af 

vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Kun aktive medlemmer har stemmeret. Betalt kontingent er en forudsætning for stemmeret ved 

generalforsamlingen. 

§ 12. Netværksgrupper§ 12. Netværksgrupper§ 12. Netværksgrupper§ 12. Netværksgrupper    

Landsstyregruppen kan danne netværksgrupper rundt omkring i landet og medlemmerne kan efter 

godkendelse fra landsstyregruppen ligeledes danne netværksgrupper. Netværksgrupperne skal respektere 

landsforeningens vedtægter. 

Netværksgrupperne opstiller og aftaler målsætninger for netværket et år frem samt udarbejder 

prioriterede ønsker til, hvad landsstyregruppen skal arbejde med det kommende år. 

§ 13. Netværksgruppernes ledelse§ 13. Netværksgruppernes ledelse§ 13. Netværksgruppernes ledelse§ 13. Netværksgruppernes ledelse    

Netværksgrupperne ledes af en netværkskoordinator og en økonomikoordinator, der vælges på årsmødet 

for to år ad gangen, forskudt.  Der kan desuden på årsmødet vælges personer, der vil indgå i udvalg 

omkring netværksgruppens aktiviteter og målsætninger. I tilfælde af uenighed er det 

netværkskoordinatorens stemme, der er afgørende. Gruppens aktiviteter skal lægges på foreningens 

hjemmeside. Invitationer m.m. mailes til IT-ansvarlig: info@virksommekvinder.dk 
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§ 1§ 1§ 1§ 14444. Netværksgruppe. Netværksgruppe. Netværksgruppe. Netværksgruppernesrnesrnesrnes    årsmødeårsmødeårsmødeårsmøde    

Der afholdes årsmøder i netværksgrupperne hvert år inden den 1. maj. Indkaldelse skal ske pr. e-mail med 

mindst 4 ugers varsel til alle netværkets medlemmer samt på hjemmesiden.  

Årsmødet skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Kort orientering om det forløbne år ved Netværkskoordinator 

3. Drøftelse og vedtagelse af forslag og aktiviteter for det kommende år i den lokale netværksgruppe. 

Evt. valg af aktivitetsansvarlige 

4. Drøftelse og vedtagelse af forslag til opgaver/mål for Landsstyregruppen for det kommende år 

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt orientering om budget 

6. Valg af netværkskoordinator (ulige år) /økonomikoordinator (lige år) 

7. Valg af revisor 

8. Behandling af indkomne forslag. Indsendes senest en uge før til netværkskoordinator pr. e-mail 

9. Eventuelt  

Referat fra årsmødet samt forslag til landsstyregruppen indsendes til landsformanden senest tre uger efter 

afholdelse af årsmødet.  

Referat af årsmødet samt regnskab udsendes til netværksgruppens medlemmer senest tre uger efter 

årsmødet. 

§ 1§ 1§ 1§ 15555. Netværksgruppers regnskab. Netværksgruppers regnskab. Netværksgruppers regnskab. Netværksgruppers regnskab    

Regnskabsperioden følger kalenderåret, og lokalregnskabet skal afleveres til landsforeningens kasserer 

senest tre uger efter årsmødet. Netværksgruppernes regnskab revideres af en på årsmødet valgt revisor, 

der vælges hvert år. 

§ 16.  Ekstraordinært netværksvalg og opløsning af netværksgrupper§ 16.  Ekstraordinært netværksvalg og opløsning af netværksgrupper§ 16.  Ekstraordinært netværksvalg og opløsning af netværksgrupper§ 16.  Ekstraordinært netværksvalg og opløsning af netværksgrupper    

Ekstraordinært netværksmøde kan indkaldes af netværkets ledelse, og skal indkaldes, såfremt mindst 1/3 af 

gruppens medlemmer begærer det. Hvis der ikke er valgt en netværkskoordinator og en 

økonomikoordinator på årsmødet skal Landsformanden orienteres herom. Netværksgruppen kan herefter 

ikke disponere over netværkets midler uden godkendelse af landskassereren. 

Inden 30 dage indkalder Landsstyregruppen til ekstraordinært årsmøde. Hvis der stadig ikke kan findes en 

netværks- og økonomikoordinator, skal gruppens medlemmer overføres til medlemskab direkte under 

landsforeningen. I samme tidsrum deponeres netværksgruppens evt. formue hos landsforeningen. 

Hvis ikke netværksgruppen genopstår inden for 3 måneder, eller såfremt gruppen ønsker at nedlægges sig 

selv, tilfalder netværksgruppens eventuelle midler landsforeningen. 

§ 17. Landsforeningens opløsning§ 17. Landsforeningens opløsning§ 17. Landsforeningens opløsning§ 17. Landsforeningens opløsning    

Opløsning af landsforeningen kræver vedtagelse af et forslag herom med mindst 2/3 flertal af de på den 

pågældende generalforsamling tilstedeværende medlemmer, og opløsning kan kun ske ved sådan 

vedtagelse på to på hinanden følgende landsgeneralforsamlinger.  

Ved en ophævelse af landsforeningen tilfalder den eventuelle formue SMVdanmark.  

 

Vedtægterne er vedtaget på Landsgeneralforsamlingen den 1. september 2020  


