
Vedtægter for It-lærerforeningen for de gymnasiale uddannelser 

 

1. Foreningens navn er "It-lærerforeningen for de gymnasiale uddannelser"  

2.1 Foreningens formål er  

 at styrke undervisningen i it 

 at styrke anvendelsen af it i undervisningen  

 at styrke det brede kendskab til it hos eleverne  

 i samarbejde med relevante faglige organisationer at arbejde for forbedring af 

arbejdsforholdene for medlemmerne.  

2.2 Dette formål søges bl.a. opnået ved - at afholde møder, foredrag, diskussioner, ekskursioner og 

studieture - at fremme den pædagogiske og faglige udvikling af undervisning i it og anvendelse af it 

i undervisningen - at udgive publikationer m.v. samt fremme udvikling af undervisningsmidler om 

it og anvendelse af it i undervisningen.  

3. Til styrkelse af samarbejdet med tilsvarende foreninger på andre undervisningsområder kan 

foreningen indtræde i et samarbejdsudvalg.  

4. Som medlem kan optages enhver person, der har interesse for it-undervisning på det gymnasiale 

niveau. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et kalenderårs udløb. Foreningen opdaterer og 

udvikler den for enhver gratis materialedelingsplatform iftek.dk.  

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen, der 

ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes. 

5.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i november eller december måned og skal skriftligt 

indvarsles med mindst 5 ugers frist med indkaldelse af forslag til dagsorden. Indkaldelsen sker 

elektronisk via den e-mail foreningens medlemmer har indberettet samt på foreningens hjemmeside. 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig 

dagsorden offentliggøres senest en uge inden generalforsamlingen elektronisk på foreningens 

hjemmeside. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

 valg af dirigent 

 godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

 beretning fra bestyrelsen 

 regnskab 

 fastsættelse af kontingent 

 indkomne forslag 

 valg af bestyrelsesmedlemmer og en eller flere suppleanter (jf. pkt. 6) 

 valg af revisor og revisorsuppleant 

 eventuelt  



5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden, såfremt bestyrelsen beslutter det, 

eller såfremt mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær 

generalforsamling indkaldes med mindst 5 ugers frist og med samtidig udsendelse af foreløbig 

dagsorden, som skal indeholde punkterne:  

 valg af dirigent 

 godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

 indkomne forslag 

 eventuelt 

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling. Yderligere punkter til dagsordenen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling. Endelig dagsorden 

offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen elektronisk via e-mail og på foreningens 

hjemmeside 

6.1 Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. I lige år 

vælges 3, i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen 

midt i perioden, indtræder en suppleant i stedet. Er der ikke flere valgte suppleanter, så vælger 

bestyrelsen selv et nyt medlem. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og 

kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen er valgbare.  

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Ved valget har hvert medlem én stemme. Hvis der 

ikke er flere opstillede, end der skal vælges, bortfalder den skriftlige afstemning. I tilfælde af 

stemmelighed blandt kandidater, som ikke alle kan blive valgt, foretages omvalg blandt disse. I 

tilfælde af stemmelighed ved omvalget, foretages lodtrækning blandt kandidaterne.  

6.2 Hæftelse og tegningsret: It-lærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver, og tegnes 

af formanden og kassereren 

7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og lave regionalstruktur efter behov. Kommissorium for 

disse fastlægges af bestyrelsen. 

8. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. 

9. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor det er fastlagt som punkt på 

dagsordenen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.  

10. Foreningen kan ophæves efter reglerne for vedtægtsændringer. Ved ophævelse skal foreningens 

midler tilfalde andre beslægtede faglige foreninger eller undervisningsinstitutioner efter 

bestyrelsens ind stilling. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 12. november 2003 

Ændret på den ordinære generalforsamling 22. november 2006 

Ændret på den ordinære generalforsamling 3. november 2011 


