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Vedtægter for foreningen Neriusaaq – Regnbuen
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Neriusaaq – Regnbuen med hjemsted i Nuuk.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er:
1. at udgive kunst- og kulturtidsskriftet ”Neriusaaq”, herefter benævnt ”bladet”.
2. at støtte kunstnere og at støtte alle former for kreative aktiviteter i Grønland. Denne støtte kan
omfatte både lokale som udefra kommende aktiviteter.
3. Bladet skal holde sig neutral i forhold til partipolitiske som kulturpolitiske særinteresser. Enhver
skal kunne bidrage med billeder, artikler, digte, noveller og almene oplysninger, som kan være
relevante for borgerne i Grønland.
4. Bladet skal derudover være medvirkende til at kommunikere oplysninger om kulturlivet i det
hele taget, fx ved at tilbyde abonnement på bladet.

§ 3 Medlemskab
1. Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål.
2. Institutioner og virksomheder, organisationer og enkeltpersoner kan optages som
støttemedlemmer.
3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dens formål og
retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til bladet såvel som til foreningen.
4. Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til forkvinden.
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§ 4 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden april.
3. Generalforsamlingen fastsætter sin forretningsorden, der kan indeholde bestemmelser om
fremgangsmåder ved valg.
4. Indkaldelse til generalforsamling annonceres i Nuuk Ugeavis eller andet offentligt blad senest 14
dage før afholdelse, samt ved opslag i byen og om muligt ved annoncering i Neriusaaq.
4.1. Den ordinære generalforsamling skal være afholdt hvert år inden 1. juni.
5. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Bestyrelsens foreløbige budget for indeværende år godkendes
5.1. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af ekstern, kritisk revisor
10. Eventuelt
6. Forslag til ændring af vedtægterne skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
7. Ændringsforslag til vedtægterne kan kun vedtages, hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede er
til stede.
8. Ved stemmelighed tæller forkvindens stemme 2.
9. Alle afstemninger sker ved simpelt flertal. Hvis blot et medlem ytrer ønske derom, kan
afstemningen være hemmelig.
10. Kun medlemmer der har betalt kontingent for sidste år eller indeværende år, har stemmeret.
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§ 5 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med forkvinde og kasserer.
3. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
4. Revisor vælges for 1 år ad gangen.
5. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 6 Regnskabet
1. Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.
2. Regnskabet omfatter både foreningens og bladets økonomi.
3. Kassereren administrerer foreningens og bladets økonomiske dispositioner.
4. Kassereren er ansvarlig for indsendelse af ansøgninger til bladets drift og aflæggelse af rapport
og regnskab for evt. tilskud.

§ 7 Foreningens kontingent
1. Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
2. Forenings kontingent dækker kalenderåret.

§ 8 Drift af Neriusaaq
1. Foreningens forkvinde er ansvarlig for Neriusaaq.
2. Bestyrelsen er ansvarlig for redigering, opsætning og trykning af bladet i tæt samarbejde med
trykkeriet.
3. Bestyrelsen alene er ansvarlig for bladets økonomi i tæt samarbejde med foreningens kasserer.
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4. Bestyrelsen fastsætter salgsprisen for bladet, både med hensyn til løssalg og abonnementer.
5. Bestyrelsen skal jævnligt indkalde til redaktionsmøder.
6. Redaktionsgruppen, der står for de enkelte numre af bladet, kan bestå af såvel medlemmer som
ikke-medlemmer af foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
1. Forslag til opløsning af foreningen skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 30
dage før generalforsamlingen.
2. Beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på
generalforsamlingen og stadfæstet på den først efterfølgende generalforsamling eller på en til
formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
3. I begge tilfælde af opløsning skal foreningens formue tilfalde andre kulturelle formål /
aktiviteter i Grønland

Vedtaget d. 30. maj 2012
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