VEDTÆGTER FILOSOFISK FORUM
I. Navn
§1. Foreningens navn er: Filosofisk Forum. Hjemsted: København.
II. Formål
§2. Foreningens formål er: at skabe et forum for filosofisk kritik af filosofien, videnskaberne, deres teorier
og deres resultaters anvendelse, og herigennem bidrage til den offentlige debat om samfundets
almindelige anliggender.
III. Medlemmer
§3. Berettigede til at blive medlemmer af foreningen er: alle som kan tilslutte sig foreningens formål.
IV. Bestyrelsen
§4. Bestyrelsen består af mindst 5, højst 9 medlemmer, der af hvert års generalforsamling vælges blandt
selskabets medlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en kasserer, men leder ellers det daglige arbejde
under kollektivt ansvar.
V. Generalforsamling
§5. Den årlige generalforsamling afholdes senest 1. november. Meddelelse om generalforsamling med
angivelse af dagsorden for denne udsendes med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.
Dagsordenen skal indeholde: i. Beretning fra bestyrelsen; ii. Forelæggelse af regnskab til godkendelse; iii.
Valg af bestyrelse; iv. Valg af revisor. Der udfærdiges ved den valgte dirigents foranstalt et
beslutningsreferat.
§6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det
forlanges af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indvarsling m.v. finder sted som angivet i §5.
§7. Beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling tages ved almindelig
stemmeflerhed, jf. dog nedenfor under VIII. For at gyldig beslutning kan tages, kræves at mindst 10 af
foreningens medlemmer har givet møde.
VI. Medlemskontingent
§8. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen med effekt for det efterfølgende
regnskabsår.
VII. Regnskabet
§9. Regnskabsåret er fra 1. september til 31. august.
VIII. Vedtægtsændring og opløsning af foreningen
§10. Enhver generalforsamling kan ændre nærværende vedtægter, blot kræves at forslaget er tilsendt
medlemmerne og opført på dagsordenen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.
§11. Enhver generalforsamling kan opløse foreningen, blot kræves at der blandt mindst halvdelen er
medlemmerne er mindst 2/3 som stemmer for forslaget.

Såfremt antallet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer andrager mindre end halvdelen af
det samlede antal medlemmer, kan der med 2/3s majoritet indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
som med 2/3s majoritet kan træffe beslutning om forenings opløsning.
§ 12. Foreningens aktiver gives i tilfælde af opløsning til en anden filosofisk forening med beslægtet formål.
Vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 14. oktober 1980. Med ændringer i §4 (højst 7
ændret til højst 9) og §6 (angivet i §6 ændret til angivet i §5) på generalforsamlingen den 19. oktober 1982.
Med ændring i §8 (angivet ’dog med fordelingstallene 1:2:3 for hhv. studerende/pensionister,
arbejdsløse/deltidsansatte og fuldtidsansatte.’ ændret til ’ med effekt for det efterfølgende regnskabsår.’)
på generalforsamlingen den 8. oktober 2015.

