SLA
SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER
Forslag til vedtægtsændringer, SLA’s generalforsamling den 6. oktober 2018
Kassereropgaven
For at tage højde for den situation, at ingen af den til enhver tid valgte styrelses medlemmer ønsker at
påtage sig kassererhvervet, foreslår styrelsen vedtægterne ændret, således at hvervet som kasserer udføres
enten af et styrelsesmedlem eller af den ansatte bogholder.
Dette nødvendiggør disse ændringer i SLA’s vedtægter:
§ 4 Organisation og regnskab stk. 2:
De nuværende bestemmelser i § 4 stk. 2 lyder således:
Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Styrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af de tre nævnte styrelsesmedlemmer. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres referat over styrelsens møder.
Styrelsen foreslår i stedet teksten ændret (fed tekst) til følgende formulering:
Styrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samt evt. en kasserer. Såfremt intet styrelsesmedlem ønsker at påtage sig hvervet som kasserer, fungerer den ansatte bogholder som kasserer
med møderet, men ikke stemmeret, i styrelsen.
Styrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand og næstformand samt et tredje medlem.
Såfremt et styrelsesmedlem vælges til kasserer, tilfalder den tredje plads i forretningsudvalget også
denne. Såfremt der ikke kan vælges en kasserer blandt de fem styrelsesmedlemmer, der ikke er
valgt til formand eller næstformand, vælges det tredje medlem af forretningsudvalget frit blandt
disse fem styrelsesmedlemmer. I så fald har den ansatte bogholder også møderet, men ikke stemmeret i forretningsudvalget.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over styrelsens møder.

§ 4 Organisation og regnskab stk. 7:
De nuværende bestemmelser i § 4 stk. 7 lyder således:
SLA tegnes af formanden sammen med kassereren eller af formanden og to styrelsesmedlemmer i
forening. Ved optagelse af lån eller lignende større økonomiske dispositioner, kræves dog underskrift af samtlige styrelsesmedlemmer.
Styrelsen foreslår i stedet første sætning ændret (fed tekst) til:
SLA tegnes af formanden sammen med kassereren (såfremt der er valgt en sådan blandt styrelsens medlemmer) eller af formanden og to styrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af
lån eller lignende større økonomiske dispositioner, kræves dog underskrift af samtlige styrelsesmedlemmer.
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§ 4 Organisation og regnskab stk. 10:
De nuværende bestemmelser i § 4 stk. 10 lyder således:
SLA’s regnskab føres af SLA’s sekretariat efter nærmere aftale med den af styrelsen valgte kasserer.
Foreslås i stedet første sætning ændret (fed tekst) til:
SLA’s regnskab føres af SLA’s sekretariat, herunder den ansatte bogholder, efter nærmere aftale med
den af styrelsen valgte kasserer eller med styrelsen som helhed.
§ 8 Sekretariat stk. 1:
De nuværende bestemmelser i § 8 stk. 1 lyder således:
Sammenslutningens daglige arbejde udføres af sammenslutningens sekretariat. Forretningsudvalget foretager ansættelse og afskedigelse af sekretariatets medarbejdere og fastsætter arbejdsfordelingen mellem
medarbejderne, idet det endelige regnskabsmæssige ansvar dog påhviler styrelsen/kasseren.
Sidste sætning foreslås ændret (fed tekst) til:
Sammenslutningens daglige arbejde udføres af sammenslutningens sekretariat. Forretningsudvalget foretager ansættelse og afskedigelse af sekretariatets medarbejdere og fastsætter arbejdsfordelingen mellem
medarbejderne, idet det endelige regnskabsmæssige ansvar dog altid påhviler styrelsen.
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