
Vedtægter foreningen Tvu ng

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Stk. 1, Foreningens navn er Tvung
Stk. 2. Tvung har hjemsted og virke i Region Nord.
Stk. 3. Tvungs formål er at varetage fælles anliggender for tv-stationer, der indgår i

medlemsforholdet og sikre at tv udsendelserne bliver sendt i TV2/Nords dækningsom-
råde.

§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1. Består af repræsentanter fra Tvungdom, Stationl0 og Ungjam. Fællesnævner
for de 3 er ungdomsrelateret lokal tv produktioner. (Uddybet i beskrivelse)
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Region Nord

§ 3 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære gene-
ralforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj og indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved skriftlig indkaldelse.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Stk, 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter herfor.
8. Valg af revisor.
9, Eventuelt.
Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsorde-
nen. Forslag til stk. 3, nr.4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingen.
Stk, 5, Hvert medlem har ån stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4 Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af min. 3 personer, hvoraf 1 vælges i ulige år, og 2 vælges
i lige år. Første gang bestyrelsen vælges, anses kandidaterne med højst stemmetal for
valgt for den længste periode.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen løser sine opgaver.
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§ 7 Økonomi
Stk. 1. Sendesamvirket Tvung regnskabsSr følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal

foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på, at medlemmerne

kan gennemgå dette, inden det skal godkendes.

§ 8 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.

§ 9 Ændring af vedtægter
Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er advi-

seret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 213 at de fremmØdte stemmeberettigede
stemmer for.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen

og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tv-nævnet.
Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller al-

mennyttige formå1.
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