Fagligt forum for trægulve

Vedtægter
Formål
Det faglige forum har til formål at udvikle og udbrede kendskabet til træbaserede gulve gennem et branchesamarbejde for fælles retningslinjer, kvalitetsudvikling og normer for valg, udførelse og vedligeholdelse af træbaserede gulve.
Samarbejdet er fagligt og omfatter ikke aktiviteter, der kan opfattes konkurrencebegrænsende
eller have karakter af prisaftaler.
Aktiviteter
1: Samarbejdet skal gøre det muligt aktivt at påvirke regler, normer og standarder, samt aktiviteter, der kan løse aktuelle, fælles problemstillinger.
2: Aktivitetsindholdet i det faglige samarbejdet besluttes for et år ad gangen på årsmødet.
3: Projekterne gennemføres af faglige arbejdsudvalg bistået af Træinformation. Resultater af
projektarbejdet formidles som en del af Træinformations løbende udgivelser og informationsvirksomhed, gennem artikler og pressemeddelelser, samt som anvisningsgrundlag til indarbejdelse i medlemmernes vejledningsmateriale.
4: Arbejdet i udvalg er omfattet af fortrolighed.
5: Andre aktører i branchen orienteres om beslutninger taget af fagligt forum for trægulve.
Organisation
1: Det faglige forum er etableret som en sektion i Træinformation, der fungerer som fagligt
sekretariat og mødesekretariat samt varetager sektionens økonomi.
2: Sektionen aktiviteter ledes af et forretningsudvalg på 2-3 personer valgt blandt sektionens
medlemmer på sektionens årsmøde.
Medlemskab
1: Det faglige forum for trægulve er etableret som et leverandørsamarbejde for udvikling af
fælles faglige problemstillinger. Som medlemmer kan optages producenter og importører af
træbaserede gulvprodukter, der er aktive på det danske marked.
2: Det faglige forum er tillige etableret for at styrke branchesamarbejdet, og som medlemmer
kan derfor optages gulventreprenører og/eller deres faglige organisationer.
3: Medlemskab af det faglige forum forudsætter et medlemskab af Træinformation.
4: Nye medlemmer optages efter ansøgning, der behandles af forretningsudvalget. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
5: Et medlem kan ekskluderes fra samarbejdet pga. manglende kontingentbetaling eller hvis
vedkommende bryder den kollegiale fortrolighed, som forventes i samarbejdet og projekterne,
eller hvis medlemmet miskrediterer andre medlemmer på baggrund af viden fra samarbejdet i
det faglige forum.
Kontingent og regnskab
1: Medlemskontingentet dækker kalenderåret. Kontingentet vedtages på årsmødet efter forslag fra forretningsudvalget.
2: Regnskabet følger kalenderåret og forelægges medlemmerne til godkendelse på årsmødet.
Regnskabet revideres af Træinformations revisor.

1

Årsmødet
1: Årsmødet er den besluttende forsamling for det faglige forum. På årsmødet vælges medlemmer til forretningsudvalget, og budget og regnskab godkendes.
2: Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes inden udgangen
af januar. Årsregnskab, forslag til aktiviteter og budgetforslag for det kommende år fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag der ønske behandlet på årsmødet, skal være Træinformation i hænde inden
2. februar.
2a: Aktivitetsplan og budget fremlægges senest på møde i december til behandling.
3: Forslag på årsmødet kan vedtages, hvis mindst halvdelen af sektionens medlemmer er til
stede og mindst 2/3 er for forslaget.
4: Vedtægter for samarbejdet kan ændres og samarbejdet kan opløses, hvis mindst 2/3 af med
lemmerne er til stede og mindst 2/3 er for forslaget.
5: Dagsordenen for årsmødet:
A: Valg af dirigent
B: Forretningsudvalgets beretning for det forgangne år
C: Forslag fra medlemmer og forretningsudvalg
D: Årsregnskab
E: Forslag til aktiviteter, budget og kontingent
F: Valg af forretningsudvalg
G: Eventuelt
6: Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt
fremsætter ønske herom, eller hvis forretningsudvalget finder det nødvendigt, og der foreligger dagsordensforslag. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel.
Ophør
Samarbejdet kan opløses, hvis medlemmerne på et årsmøde eller på et ekstraordinært årsmøde
vedtager det. Ved ophør er medlemmerne forpligtet til at dække alle indgåede økonomiske
forpligtelser. Eventuelt overskud udbetales til medlemmerne i forhold til deres kontingentforpligtelse.
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