
Forslag til nye vedætgter pr. 23.03.20 
Baseret på Revideret udgave den 20. april 2018 

VEDTÆGTER 
Vedtægter for WIFT /DK— Women in film & TV DK 

§ 1 Navn, hjemsted 
WIFT - Women in Film & Television, DK. Foreningens hjemsted  er  København. 
Adresse: Klub, Linnésgade 25, 1361, København K 

§ 2 Formâl WIFT/DK’ s formål er: 
At  styrke og synliggøre kvinder, der arbejder professionelt med film, tv og medier. At  
arbejde for ligelig representation både foran og bag kameraet. 
At  styrke kvaliteten i film, tv og medieproduktion, ved at skabe opmærksomhed omkring de 
fortæIlinger, der er uforløste, fordi de bæres af kvinder. 
At  styrke forholdet mellem dansk og international film, tv og medieproduktioner gennem 
netværk, teknologi og kulturmøder, der har feminine narrativer og greb til fælles. 
At  samarbejde med alle  i  film, tv- og mediebranchen til  gIæde  for  Danmarks kulturliv. 

§ 3 Medlemskab  
Som medlem støtter du  WIFT’s arbejde, og kan være med til at udvikle foreningens 
aktiviteter og arrangementer. 

o Medlemsskabet koster 250 kr. om året og det går 12 måneder fra den måned, hvor 
du indbetaler kontingentet. 

o Som medlem modtager du direkte besked om foreningens aktiviteter og 
arrangementer. 

o Der vil ofte være behov for at opkræve billetpris ved arrangementer. 
Som medlem får du altid tilbudt rabat og så vidt muligt adgang til at 
købe billetter før ikke-medlemmer får adgang. 

Personligt medlemskab 
Enhver kvinde og den der føler sig som kvinde, der beskæftiger sig med film, tv og andre 
billedmedier og som støtter foreningens formål, kan optages som medlem. Denne type 
medlemskab giver stemmeret pâ generalforsamlingen og  fortrinsret til foreningens 
aktiviteter. 

Firma-medlemskab 
Firmaer, der beskæftiger sig med  film, tv og andre  billedmedier og  som støtter foreningens 
formål, kan optages som medlemmer. Et sådant firmamedlemskab giver ret til en stemme pâ 
generalforsamlingen og fortrinsret til foreningens aktiviteter. 



§4 Generalforsamlingen 
Foreningens overordnede besluttende myndighed er generalforsamlingen. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. Maj. 
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen pr. brev eller mail til hvert medlem med 
mindst  to og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den 
ordinære generalforsamling. 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for foreningen i det forløbne âr til godkendelse 
4. Godkendelse af regnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse.  
7. Diskussion af indkomne forslag 
8. Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte beslutte det, eller nâr 
mindst 1/3 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter krav herom. Samtidig 
skal det angives hvilke emner, der ønskes behandlet på den ekstraordiæere 
generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme 
måde og med samme tidsfrist som ved ordinær generalforsamling. I indkaldelsen skal det 
angives hvilke emner, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. 

§5 Forslag 
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til foreningens 
bestyrelse senest otte dage før generalforsamlingen. 
Indkomne forslag skal omdeles til generalforsamlingen inden starten på denne. 

§6 Stemmeret 
Pâ generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Medlemmer, der er i 
kontingentrestance, har ikke stemmeret. 
Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet medlem, dog kan hvert 
medlem højst stemme i henhold til tre fuldmagter. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet 
udtrykkeligt er bestemt i nærværende vedtægter. 

§7 Bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den Ordinære 



Generalforsamling. Man vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen indenfor det første år af den 
2-årige valgperiode, kan et nyt bestyrelsesmedlem væIges for et år på næstkommende 
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forkvinde, næstforkvinde 
og kasserer. Bestyrelsesmøder indkaldes af forkvinde eller næstforkvinde med mindst fjorten 
dages varsel. Dagsorden skal angives ved indkaldelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
nâr mindst fire medlemmer, herunder forkvinden er tilstede. Bestyrelsen træffer afgørelser 
ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Der optages 
referat af bestyrelsesmøderne. 

§ 8 Ændring af vedtægter 
Til beslutning om ændring af foreningens vedtagter kræves, at mere end 2/3 af stemmerne 
på en generalforsamling stemmer for ændringsforslaget. 

§ 9 Opløsning 
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 af stemmerne på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger. 
Skulle foreningen ved sin opløsning være i besiddelse af en formue, skal denne anvendes 
på en måde, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

§ 10 Regnskab, hæftelse samt tegningsregler 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Ved hvert bestyrelsesmøde aflægges der regnskab. Udgifter på +5.000 kr. Skal inden 
afholdelse godkendes af kasserer samt forkvinde eller et andet medlem af bestyrelsen, så to 
personer har godkendt udgiften. 
Forkvinden skal godkende regnskabet, inden det fremlægges på generalforsamlingen.  

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens til enhver tid eventuelle formue.  

Foreningen tegnes af forkvinden sammen med kasseren eller med et andet medlem af 
bestyrelsen. Forkvinden, næstforkvinden og kasserer kan sammen give prokura til en eller 
flere af foreningens medlemmer. 

WIFT’s Bestyrelse 2020/21 

Forkvinde: 
Ny vælges på GF 23.03.20 

Næstforkvinde: 



Ny vælges på GF 23.03.20 

Kasserer: 
Pouline Middleton, pm@wift.nu, +45 6019 1425 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Vælges på GF 23.03.20

mailto:pm@wift.nu

