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VEDTÆGTER FOR

SKANDINAVISK FORENING
§ 1 Navn – formål - hjemsted
Skandinavisk Forening, stiftet i 1860, er upolitisk, af ubegrænset varighed
og uden henblik på vinding, jfr. den italienske retsplejelovs kapitel I, afsnit
II samt nærværende vedtægter.
Skandinavisk Forening har følgende formål:
- at drive Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom og
derigennem give professionelt arbejdende skabende kunstnere, og i
særlige tilfælde andre kulturarbejdere, mulighed for inspiration og
kunstnerisk virksomhed
- at tilbyde ophold af kortere og længere varighed til kunstnere fra
følgende lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Desuden fra
de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland
- at være mødested og samlingsplads for kulturelle arrangementer
med henblik på at udbrede kendskabet i Italien til nordisk kultur
- at vedligeholde samlingen af værdifulde bøger, antikviteter, møbler
og kunstværker, som er Skandinavisk Forenings ejendom.
Foreningen har hjemsted i Rom i Via della Lungara 231.
§ 2 Medlemmer

Skandinavisk Forening er åben for alle personer, foreninger og
institutioner, der med baggrund i foreningens ånd og idealer ønsker at
bidrage til, at foreningen lever op til sine målsætninger.
Skandinavisk Forenings medlemmer udgøres af:
- almindelige medlemmer, dvs. personer, institutioner eller
foreninger, som forpligter sig til at betale det af bestyrelsen fastsatte
årskontingent
- æresmedlemmer, dvs. personer, institutioner eller foreninger, som
har ydet en helt usædvanlig indsats for foreningen. Æresmedlemmer
udnævnes af generalforsamlingen på ubestemt tid efter indstilling fra
bestyrelsen og er fritaget for at betale årskontingent.
§ 3 Optagelse af medlemmer
Optagelse af almindelige medlemmer besluttes af bestyrelsen på baggrund
af ansøgers skriftligere anmodning.
§ 4 Medlemmers forpligtelser
Alle medlemmer er forpligtet til at respektere bestemmelserne i
nærværende vedtægter og de beslutninger, de øverste organer i
Skandinavisk Forening træffer. I tilfælde af, at disse ikke respekteres og
Skandinavisk Forenings formål eller formue derved skades, kan
bestyrelsen gribe ind og iværksætte følgende sanktioner: formaning,
advarsel eller inddragelse af medlemsskab.
§ 5 Medlemmers rettigheder
Alle medlemmer, der overholder indbetaling af årskontingentet, har
stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 6 Økonomiske resourcer
Skandinavisk Forenings økonomiske resourcer består af:
- løsøre og fast ejendom
- tilskud
- kontingenter
- donationer og legater
- godtgørelser
- enhver anden form for indtægt
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Medlemmernes bidrag udgøres af det af bestyrelsen fastsatte årlige
medlemskontingent. Skandinavisk Forening modtager desuden refusion af
udgifter fra stipendiaterne.
Pengegaver, donationer og legater modtages og accepteres af bestyrelsen,
der beslutter, hvorledes disse skal anvendes i overensstemmelse med § 1.
Bestyrelsen informerer efterfølgende generalforsamlingen om modtagelsen
og anvendelsen af sådanne midler.
Refusion af udgifter fra stipendiaterne anvendes til foreningens almindelige
drift. Refusionens størrelse bestemmes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen og udregnes på dagsbasis.
Det er forbudt, direkte og indirekte at foretage nogen form for uddeling af
Skandinavisk Forenings midler, med mindre der er tale om et lovkrav.
§ 7 Regnskabsførelse
Regnskabsåret starter 1. januar og ender 31. december hvert år.
Bestyrelsen skal udarbejde et årligt budget og et årsregnskab, der dernæst
skal godkendes af generalforsamlingen. For at kunne være fuldt
tilgængeligt for alle medlemmer skal budget og årsregnskab foreligge
mindst 15 dage før generalforsamlingen.
§ 8 Skandinavisk Forenings organer
Skandinavisk Forenings organer er:
- Generalforsamlingen
- Bestyrelsen
- Formanden
§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Skandinavisk Forenings øverste myndighed. Den
tjener til at sikre Skandinavisk Forenings drift i henhold til vedtægterne og
består af samtlige medlemmer. Alle, der har betalt medlemsafgiften for det
pågældende år, har stemmeret.
Der skal indkaldes til ordinær generalforsamling mindst een gang om året.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner
det nødvendigt, eller hvis mindst en tiendedel af medlemmerne kræver det.
Den ordinære generalforsamling skal holdes inden april måned.
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Den ordinære og ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig
ved første indkaldelse, hvis et flertal af medlemmerne er tilstede. Ved
anden indkaldelse er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte.
Medlemmerne kan repræsenteres ved fuldmagt. Hver deltager på
generalforsamlingen kan højst repræsentere to andre medlemmer ved
fuldmagt.
Indkaldelse finder sted via officiel meddelelse på Skandinavisk Forenings
hjemsted og på Skandinavisk Forenings hjemmeside mindst 45 dage inden
generalforsamlingen.
Medlemmerne har ret til at nominere kandidater til bestyrelsen og til
suppleanter. En nominering skal sekunderes af mindst ét andet medlem.
En nomineret kandidat skal være medlem af Skandinavisk Forening for at
være valgbar.
Medlemmerne har desuden ret til at fremsende skriftlige, begrundede
forslag til beslutning på generalforsamlingen.
Nomineringer og forslag til beslutning skal være bestyrelsen i hænde
senest 30 dage før generalforsamlingen.
Alle nomineringer og skriftlige forslag skal offentliggøres på Skandinavisk
Forenings hjemmeside senest 15 dage før generalforsamlingen.
Medlemmerne kan stemme pr. korrespondance (brev, fax eller e-mail).
Skriftlige stemmer skal være Skandinavisk Forening i hænde seneste 48
timer før generalforsamlingens begyndelse.
Referatet af generalforsamlingens beslutninger skal offentliggøres på
opslagstavlen på Skandinavisk Forenings hjemsted og på Skandinavisk
Forenings hjemmeside senest 60 dage efter generalforsamlingen.
§ 10 Generalforsamlingens opgaver
Den ordinære generalforsamling har følgende opgaver:
- at vælge fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter blandt de
navne, der er kommet generalforsamlingen i hænde mindst 30 dage inden
datoen for generalforsamlingen. Disse vælges for to år ad gangen. Genvalg
kan finde sted
- at godkende budget og årsregnskab
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- at godkende bestyrelsens årsberetning
- at tage beslutning vedrørende forslag fremsat af bestyrelsen eller
medlemmerne
- at træffe beslutning om ændring af vedtægterne, om eventuel
opløsning af Skandinavisk Forening, samt spørgsmål af særlig vigtighed
eller hast.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal jfr. § 9, med
undtagelse af opløsning af Skandinavisk Forening eller overdragelse af
Skandinavisk Forenings ejendele, hvor det kræves, at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for.
Ved åbningen af ethvert møde vælger generalforsamlingen en formand og
en sekretær, som skal underskrive mødereferatet.
§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf fem vælges af den ordinære
generalforsamling. Disse fem skal så vidt muligt komme fra de nordiske
lande og være eksponenter for kulturlivet, erhvervslivet eller diplomatiet.
De øvrige tre medlemmer udgøres af
- en repræsentant fra en af de nordiske ambassader
- en repræsentant fra et af de nordiske institutter
- en kunstnerrepræsentant udpeget af Nordisk Kunstnerråd, der har
hjemsted i København.
Disse udpeges for to år ad gangen.
Repræsentanterne fra henholdsvis ambassaderne og institutterne skal
rokere indbyrdes og bør ikke på samme tid være af samme nationalitet.
Fratræder et eller flere af de valgte bestyrelsesmedlemmer mellem to på
hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder de valgte
suppleanter i bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er fire medlemmer tilstede. I
tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om
udførelsen af sit hverv.

5

§ 12 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen er Skandinavisk Forenings udøvende organ. Den samles
mindst to gange årligt og indkaldes med mindst 15 dages varsel på en af
følgende måder:
- af formanden
- på begrundet anmodning fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer
- på begrundet og skriftlig anmodning fra mindst 30% af
medlemmerne
Bestyrelsen har alle beføjelser til ordinær og ekstraordinær administration.
Hvad angår den ordinære drift skal bestyrelsen udføre følgende opgaver:
- gennemføre generalforsamlingens beslutninger
- varetage relationerne til de bevillingsgivende myndigheder
- give kunstnerforstanderen retningslinjer vedr. gennemførelsen af
Skandinavisk Forenings overordnede kunstneriske målsætninger
- overvåge Skandinavisk Forenings administration og give
kunstnerforstanderen retningslinjer vedr. Skandinavisk Forenings daglige
drift
- klargøre de papirer, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- udarbejde årsregnskab som skal indeholde samtlige udgifts- og
indtægtsposter for det pågældende år
- udarbejde et budget som, fordelt på enkeltposter, skal indeholde
forventede udgifter og indtægter for det kommende år
- fastsætte det årlige medlemskontingent samt de refusionsbeløb,
residerende kunstnere skal betale
Såfremt Skandinavisk Forenings økonomi og forholdene i øvrigt tillader
det, kan bestyrelsen endvidere:
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- ansætte en kunstnerforstander som varetager den overordnede
ledelse af kunstnerhuset. Denne skal være en skabende kunstner og være
fra et nordisk land
- når det skønnes nødvendigt ansætte en administrativ sekretær, der
varetager bogføring og kunstnerhusets daglige drift samt fungerer som
sekretær for bestyrelsen.
Efter hvert bestyrelsesmøde skal udarbejdes et referat, som skal være
tilgængeligt på Skandinavisk Forenings opslagstavle og hjemmeside inden
60 dage.
§ 13 Formand
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer.
Formanden vælges for to år og er fuldt ud tegningsberettiget for
Skandinavisk Forening.
Formanden indkalder og leder bestyrelsen, underskriver samtlige
administrative dokumenter, som Skandinavisk Forening har udarbejdet,
kan åbne og lukke bank- og postkonti og disponere over Skandinavisk
Forenings aktiver inden for de rammer, generalforsamlingen og
bestyrelsen har fastsat. Formanden kan tildele bestyrelsesmedlemmer
fuldmagt til at udføre bestemte aktiviteter efter godkendelse fra
bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand for to år.
Næstformanden er stedfortræder for formanden.
§ 14 Opløsning af Skandinavisk Forening
Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning af
Skandinavisk Forening jfr. paragraf 10, skal dens ejendele overgå således:
Skandinavisk Forenings samlinger skal først søges bevaret i sin helhed i
Rom. Er dette ikke muligt, disponeres der således:
Værdifulde kunstværker, sjældne bøger, manuskripter og bøger af særlig
værdi skal gives tilbage til oprindelseslandet.
De tilbageblevne bøger skal doneres til et bibliotek i Skandinavien eller
Rom, som måtte have en interesse i at vedligeholde samlingen, på
betingelse af, at samlingen stilles til rådighed for besøgende fra de
nordiske lande eller andre interesserede.
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Den økonomiske formue skal gives til et fond, der uddeler studielegater til
nordiske kunstnere eller som har aktiviteter til fordel for nordiske
kunstnere.
§ 15 Vederlag
Alle valgte poster er vederlagsfri. For medlemmer, der udfører særlige
aktiviteter på foreningens vegne, tilkommer udelukkende godtgørelse af
dokumenterede omkostninger.
§ 16 Andre bestemmelser
For alt andet, der ikke nævnes i nærværende vedtægter, gælder de
Italienske lovbestemmelser inden for dette område.

Vedtaget på Skandinavisk Forenings
generalforsamling den 14. januar 2008
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