
Vedtægter 
International Association of the Karlstad Model 
 
 
§ 1 Foreningens navn  
 
 International Association of the Karlstad Model.  
 
§ 2 Foreningens formål er: 

 Kvalitetssikring af virksomhed indenfor IAKM.org og de nationale 
medlemsforeninger. 

 Styrke samarbejdet mellem de nationale foreninger 
 Informationsspredning 
 Uddannelse til: 

 Vejledere 
 Mentorer 
 Undervisere 

 
 
§ 3 En ideell forening 

Foreningen er en ideell forening. Foreningen står selvstændigt fritstående i 
forhold til stat, kommune, religiøse, politiske og private interesser. 
 

§ 4 Medlemskab 
Medlemskabet er personligt og forudsætter at den enkelte samtykker i 
foreningens værdigrundlag og pædagogik. 
Gyldigt medlemskab forudsætter at årskontingent er betalt. Medlemskabet 
bortfalder ved kontingentrestance på tre måneder og/eller hvis medlemmet 
modarbejder foreningens formål. 

 
§5 Nationale afdelinger af IAKM  

Der kan oprettes nationale afdelinger af IAKM med egen bestyrelse og 
vedtægter. De nationale afdelinger må ikke modarbejde IAKM’s formål. 
Bestyrelsen anerkender den nationale forening inden optagelse i IAKM.  
De nationale afdelinger sikrer deltagelse i årsmøde med minimum én 
repræsentant.  

 
§ 6 Regnskab og kontingent 

Regnskab revideres efter gældende regler for ideelle foreninger. Regnskabet 
følger regler for ideelle foreninger, som ikke har erhverv som formål. Revisor 
revidere og foretager eftersyn af regnskabet. Budget og regnskab fremlægges 
på generalforsamlingen. Årsafgiften bestemmes på generalforsamlingen. 
Årsafgiften følger kalenderåret. 
De nationale afdelinger kan træffe beslutning om, at dække udgifter forbundet 
med repræsentant(ers) deltagelse i IAKM årsmøde.  
IAKM styrelse kan træffe beslutning om at dække omkostninger til deltagelse i 
arrangementer for styrelsesmedlemmer af IAKM.org.  



Såfremt, de nationale foreninger ikke kan dække omkostninger ved at sende 
én repræsentant til årsmødet, vil IAKM kunne behandle ansøgninger om 
dækning af tilskud til rejse-, overnatning & evt. konferencegebyr for én 
deltager pr. nation for at imødekomme §3. 
 
 

 
§ 7     Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og har 
beslutningsmyndighed uanset antal fremmødte ved forsamlingen. 
Generalforsamling holdes en gang  årligt.  Mødet holdes i skiftende lande og 
gerne i forbindelse med et andet arrangement. Mødet varsles tre måneder i 
forvejen. Varsel om mødet udsendes af bestyrelsen. Dagsorden lægges ud på 
internettet til medlemmerne tre uger før generalforsamlingen. Sager fra 
medlemmerne må være tilmeldt bestyrelsen senest fire uger før 
generalforsamlingen.  
 
Dagsorden for generalforsamlingen indeholder: 
 budget og regnskab 
 årsrapport 
 valg af bestyrelsesformand 
 valg af bestyrelsesmedlemmer   
 fastsættelse af kontingentets størrelse 
 årsberetning ved formand og kasserer   
 beslutning om ansvarsfrihed for bestyrelsen 
 evt. 
 
 Foreningens konto forvaltes af kasserer og formand, hver for sig. I de tilfælde, 

hvor formanden ikke har bopæl i Sverige, kan formanden udpege en 
stedfortræder i Sverige, som er medlem af IAKM.org 
 

 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis bestyrelsen har 
emner, som ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling eller hvis 
flertallet af bestyrelsens medlemmer ønsker det.  

 
§ 9 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen sammensættes af formand, sekretær, kasserer, to 
 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter. Det er ønskeligt at 
 bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer forskellige lande og i lande, hvor der 
 findes en national afdeling af IAKM, skal den nationale bestyrelse 
 repræsenteres i  IAKMs bestyrelse. Formanden vælges for 1 år. Øvrige 
 vælges for 2 år. Formanden vælges på generalforsamlingen og øvrige 
 bestyrelsesposter fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde.  Det 
tilstræbes, at alle lande, hvor der findes medlemmer repræsenteres i 
bestyrelsen. I lande, hvor  der findes en national afdeling af IAKM udpeges et 
medlem af bestyrelsen til IAKM.ORGs bestyrelse. Valgkomitéen udgøres af de 
nationale medlemsforeningers formænd. 



 Bestyrelsen har ret til at indkalde de personer den behøver for at udføre sin 
opgave. 

 
§ 10 Afstemning 

Afstemning ved generalforsamlingen kan afgøres skriftligt eller ved 
håndsoprækning med stemmeflertal. For afstemning kræves fremmøde af 2/3 
af bestyrelsen oprundet til nærmeste hele tal. 
 

§ 11 Ændringer af vedtægter 
Ændringer af vedtægter kan kun afgøres ved 2/3 flertal af fremmødte 
medlemmer ved generalforsamlingen. 

 
§ 12 Opløsning 

Foreningen kan opløses efter at dette er blevet vedtaget ved to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum og højst otte 
ugers mellemrum. 2/3 af de fremmødte skal have stemt for forslaget. Ved 
foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en humanitær organisation, 
som har til formål at hjælpe mennesker med sproglige vanskeligheder. 
Generalforsamlingen afgører hvilken forening, der skal tildeles midlerne. 

 
§ 13 Virksomhedsår  

Virksomhedsåret regnes fra 1. januar til 31. december. 
  

 
 

Vedtægterne er ændret og godkendt af generalforsamlingen den Fredag den 26. 
april 2019, Hotell Gustav Fröding Höjdgatan 3 Karlstad, Sverige. 


