Vedtægter for
NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM
§1
Foreningens navn er NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM, og dens hjemsted er formandens adresse.

§2
Foreningens formål er:
a) at samle alle, der har lyst til at dele de glæder, som piben har at byde dem, der dyrker den og tobakken med besindighed og
eftertanke
b) at etablere et venskabeligt og frugtbart samarbejde mellem alle pibebranchens folk --- både tobakshandlere, importører,
grossister og fabrikanter - og os piberygere...
c) at udbrede kendskabet til piberygningens festlige gamle traditioner og de venskabsbånd, piben knytter mellem sine sande
passionerede tilhængere --- herunder at sikre grundlaget for udgivelse af publikationer om piber og tobak
d) at organisere lokale pibeklubber i de nordiske lande, når tilstrækkeligt mange interesserede kan samles om ideen...
e) at udbygge kontakten med andre pibeklubber, der - ligesom NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM - er tilsluttet CIPC, og
intensivere det internationale samarbejde inden for pibeklubbevægelsen...
f) at arrangere lokale og landsomfattende, respektive skandinaviske og internationale konkurrencer i langtidspiberygning.

§3
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der enten ryger pibe eller har interesse for piber.
Optagelsen som direkte medlem og optagelse af lokalklubber sker efter forudgående henvendelse til bestyrelsen og
fremsendes til foreningens formand.
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når et eller flere medlemmer stiller forslag herom.
Eksklusionen sker efter hemmelig afstemning på førstkommende generalforsamling.

§4
Som kontingent til foreningen betaler hvert medlem et årligt beløb. Tilknyttede lokalklubber betaler et beløb pr.
klubmedlem.
Kontingentet, fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen.

§5
Kassereren fører en liste over medlemmerne og deres adresse. Flytning skal meddeles formanden eller kassereren via e-mail.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts og
indvarsles af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse --- brev eller e-mail - til hvert direkte medlem
og lokalklubmedlem efter den opgivne adresse.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling optages følgende forhandlingsemner:
a) valg af dirigent
b) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
c) fremlæggelse af revideret regnskab og meddelelse af decharge
d) behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder fastsættelse af næste års
kontingent
e) valg af bestyrelse
1) i lige årstal vælges formanden særskilt samt et bestyrelsesmedlem og en suppleant
2) i ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
3) genvalg kan finde sted.
g) valg af en revisor og en suppleant. Genvalg kan finde sted.
h) eventuelt

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling indgives skriftligt til
bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller efter
skriftlig begæring rettet til bestyrelsens formand fra mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer --- heri
indregnet lokalklubbernes stemmer jf. §8 - med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen.
Bestyrelsen foretager indvarslingen efter de gældende regler senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.

§8
Hvert direkte medlem af foreningen NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM har adgang til at møde og stemme på foreningens
generalforsamlinger enten personligt eller ved skriftlig fuldmagt Dog kan et medlem kun stemme på vegne af ét andet
medlem.
Lokalklubber tilsluttet NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM stemmer som klubber. Formanden eller et befuldmægtiget
medlem fra lokalklubben udøver stemmeretten på medlemmernes vegne. Klubbens størrelse bestemmer, hvilken vægt
klubbens stemme har. For hvert påbegyndt antal af 5 medlemmer har klubben en stemme.
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når mindst 5 tilstedeværende medlemmer
stemmer for --- heri indregnet lokalklubbernes stemmer.
Afgørelser træffes ved stemmeflertal, men til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer fordres, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret --- heri indregnet lokalklubbernes stemmer.
Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, forelægges forslaget for en ekstraordinær generalforsamling,
Indkaldelsen til denne sker efter reglerne i §7.
På denne generalforsamling afgøres forslaget, uanset de tilstedeværende repræsenterede stemmers antal. Til beslutningen
kræves at et flertal af de afgivne stemmer er for beslutningen.

§9
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer og to
menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
Afgørelserne træffes efter stemmeflertal, og når stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.
Der føres protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger.
Bestyrelsen er ulønnet, men der tillægges kassereren et beløb, der fastsættes til dækning af tryksager, kuverter, porto, telefon,
transport og andre udgifter efter bestyrelsens godkendelse.

§ 10
Foreningens midler indsættes i bank eller på girokonto.
På foreningens konti kan hæves ved underskrift af et befuldmægtiget bestyrelsesmedlem.

§11
Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue. Direkte medlemmer og lokalklubmedlemmer hæfter kun
med deres kontingent.

§12
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal afgives til revisor, og revisionen skal være tilendebragt således, at regnskabet kan tilstilles medlemmerne
sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
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