Vedtægter, XR-netværket: Foreningen for VR i social- og sundhedsvæsenet, samt social og
sundhedsuddannelserne

§ 1 Navn og Hjemsted
Stk. 1:
Foreningens navn er XR-netværket: Foreningen for VR i social- og sundhedsvæsenet, samt social og
sundhedsuddannelserne. Herefter benævnt: XRN. Foreningen er stiftet den 27. november 2020.
Stk. 2:
Foreningens hjemsted skifter, således at den følger formandens adresse.

§ 2 Formål
XRNs opgave er at understøtte forskning, kvalitetssikring, udvikling og implementering af Virtual
Reality og Augmented Reality i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne.
§ 3 Medlemsskab
Stk. 1:
Foreningen er for alle der har interesse i XR i forbindelse med sundhed.
Stk. 2:
Indbetaling er kontingent er afgørende for medlemskab. For at være medlem af XRN opkræves der
et kontingent svarende til 100 kroner pr år. For studerende er prisen 50 kroner.
Dette bruges til at afholde arrangementer der er med til at fremme foreningens formål. Desuden
giver medlemskabet adgang til man kommer på XRN kortet, samt vedligeholdelse af hjemmesiden,
rabat på medlemsarrangementer og facilitering af viden via LinkedIn.
Indkrævningen vil blive sendt ud pr. mail.
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Hvis betalingen ikke falder rettidigt, vil blive udsendt en rykker. Hvis der efter den rykker ikke
reageres, vil medlemmet modtage en advarsel om at medlemskabet vil ophøre, såfremt at der ikke
bliver betalt straks.
Stk. 3:
Betalende medlemmer af foreningen kan gøre krav på de rettigheder som dette medlemskab måtte
medføre.
Stk. 4:
I tilfælde af en nødvendig eksklusion af et medlem er det den valgte bestyrelse der har myndighed.
Eksklusion skal vedtages med minimum 2/3 dele af stemmerne i bestyrelsen.
Eksklusion af et medlem vil være på baggrund af et eller flere at følgende tilfælde:





Modarbejdelse af foreningens formål
Upassende eller stødende opførsel over for andre medlemmer
Brud på danske love

§ 4 Udmeldelse
Stk. 1:
Udmeldelse sker ved at sende en mail med ønsket om udmeldelse til udmeldelse@vr-netværket.dk
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2:
En gang om året afholdes der ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til denne, senest en
måned før afholdelse. Medlemmerne bliver indkaldt via mail, og datoen også vil også fremgå af XRNs
hjemmeside.
Stk. 3:
Alle medlemmer der har betalt sit kontingent har stemmeret.
Stk. 4:
Alle betalende medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen.
Stk. 5:
På den ordinære generalforsamling vil der altid være følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
Diskussion af indkomne forslag
Eventuelt

Stk. 6:
Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dette hvis der ikke er taget
tilstrækkeligt beslutninger på den ordinære generalforsamling, samt hvis der er konflikter eller andet
der ekstraordinært skal tages stilling til.
Stk. 7:
Hvis foreningens medlemmer ønsker at kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling
skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være enige. Dette skal skriftligt kunne påvises og der skal
efterfølgende sendes besked til formanden, som kan orientere bestyrelsen.

Bestyrelse:
Formand, vælges i lige år
Næstformand, vælges i ulige år
Kasserer, vælges hvert år
Menigt medlem 1, vælges hvert år
Menigt medlem 2, vælges hvert år
Derudover vælges der to suppleanter. Disse vælges hvert år.
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 8:
I tilfælde af formanden stopper før tid, overtager næstformanden posten.
Hvis både formand og næstformand stopper før en valgperiode, indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 9:
Man meddeler sin kandidatur til poster i bestyrelsen og på generalforsamling vil der være valg, som
foretages anonymt og skriftligt.
Stk. 10
Man kan også indstille medlemmer til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse vil tage kontakt til
pågældende medlem og orientere, hvorefter medlemmet skal acceptere eller afslå indstillingen.
Dette skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 11:
Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne.
Suppleanter til bestyrelsen har deltagelsesret, men ikke taleret.

§ 6 Økonomi
Foreningens regnskab løber fra 1. juli til 1. juli. og fremlægges på generalforsamlingen. Såfremt
revisorer har kommentarer til regnskabet, vil disse også blive fremlagt til generalforsamlingen.
Regnskabet skal godkendes af formanden samt revisoren. Det vil være muligt at stille uddybende
spørgsmål til regnskabet på generalforsamlingen.
Økonomiske transaktioner skal underskrives af et medlem af bestyrelsen samt kassereren.

§ 7 Vedtægtsændringer
Hvis der er ønske om ændringer i foreningens vedtægter skal disse tages op på en
generalforsamling. Disse skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, således
at disse kan komme på dagsordenen.
De fremmødte medlemmer på generalforsamlingen udgør beslutningsgrundlaget.
Vedtægtsændringer skal, ligesom andre problemstillinger, vedtages med almindeligt flertal.

§ 8 Fortolkning
Stk. 1:
Opstår der tvivl om disse vedtægters fortolkning er det forretningsudvalgets fortolkning der er
gældende indtil spørgsmålet er taget op på førstkommende generalforsamling.

§ 9 Opløsning af foreningen
Hvis udgifterne til foreningen ikke kan dækkes af kontingent, opløses denne.
Hvis foreningen opløses vil eventuelt indestående økonomi doneres til danske hospitalsklovne, CVR
nummer 27150632

