§1 Regionens navn og område:
Regionens navn er: Efterskolerne i Sydøstjylland. Regionen i Midten

§2 Regionens formål:
Regionens formål er:
- At være ramme om inspirations- og arbejdsfællesskab for
medarbejderer og bestyrelsesmedlemmer på de efterskoler,
der er medlemmer af regionen.
- At igangsætte og koordinere aktiviteter for elever i regionen.
- At formidle samarbejde mellem regionen og
Efterskoleforeningen Foreningen af Frie
Ungdoms- og Efterskoler.

§3 Medlemskab:
Skoler, der er medlem af Efterskoleforeningen og som betaler et årligt
kontingent, er medlemmer af regionen.

§4 Generalforsamling:
Stk. 1
Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed.
Stk. 2
Fremmødte medarbejder og skolebestyrelsesmedlemmer fra
medlemsskolerne har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3
Ordinær generalforsamling afholdes i oktober/november måned.
(forbindelse med regionens efterårsmøde). Mødet indkaldes skriftligt
af bestyrelsen med mindst 4
ugers varsel ved mail til medlemsskolerne.
Stk 4.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2
ugers varsel, hvis ½ delen af generalforsamlingen ønsker det.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Orientering fra etablerede udvalg
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget samt indstilling af kontingent til
skolerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Stk. 6
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. dog § 4 stk. 2.
Stk. 8
Afstemningen skal foregå skriftligt, hvis mindst 3 medlemmer forlanger
det.
Stk.9
Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som underskrives af
dirigenten. Referatet ligges på www.RIM-efterskoler.dk. (udsendes til
medlemsskolerne.)

§5 Bestyrelsens sammensætning:
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt
medlemsskolernes medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 2
medlemmer – lige år – og 3 medlemmer – ulige år. Første gang efter
lodtrækning.
Stk. 3
Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Såfremt en suppleant er indtrådt i
bestyrelsen skal der ved første ordinær generalforsamling foretages
valg til den pågældende bestyrelsespost.
Stk. 4
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og
kasserer.

§6 Bestyrelsens opgaver:
Stk. 1
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 2
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af regionsarbejdet og er
herunder ansvarlig for økonomien.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser
om udførelse af sit hverv.

Stk. 4
Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til at varetage særlige
opgaver.
Stk. 5
Bestyrelsen forestår via udvalgene afvikling af møder, kurser, stævner
og andre aktiviteter for regionens medlemmer, samt i øvrigt være
opmærksom på nye opgaver, herunder kontakt til nye skoler.

§7 Økonomi og revision:
Stk. 1
Regionens drift finansieres ved et årligt skolekontingent i forhold til
sidste års årselevtal samt mulige tilskudsmidler. Kontingentet
fastsættes for et år ad gangen. Ændringer af kontingentet skal
godkendes af skolerne.
Stk. 2
Revisionen skal være afsluttet senest 6 uger før generalforsamlingen.
Stk. 3
Regnskabet udsendes til medlemsskolerne sammen med dagsordenen
for generalforsamlingen.
Stk. 4
Regionens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.

§8 Vedtægtsændringer:
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Stk. 2
Vedtægtsændringerne træder i kraft ved afslutningen af den
generalforsamling, på hvilken de er vedtaget.

§9 Nedlæggelse:
Stk. 1
Eventuelt forslag til nedlæggelse af Efterskolerne i Sydøstjylland skal
angives som særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden.
Stk. 2
Nedlæggelse af Efterskolerne i Sydøstjylland kan ske, hvis mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved en
generalforsamling og mindst 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede
ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for
nedlæggelse.
Stk. 3
Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelse fungere videre, indtil
den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført.
Stk. 4
Overskydende midler fordeles til medlemsskolerne i forhold til
årselevtallet ved sidste kontingentbetaling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. Oktober 2012
Bestyrelsen ved RIM
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