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

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

§ 2 Formål
XR Netværket (XRN) er en forening for alle med relation til social- og sundhedssektoren som er
interesserede i XR teknologi (VR, AR og MR) og anvendelse. XRN arbejder for at skabe bro mellem de
mange interessenter og fagligheder indenfor XR i dette specifikke anvendelsesområde.
Foreningens formål kan i dén ramme kondenseres til følgende delmål:
•

At samle og forbinde XR aktører i social- og sundhedssektoren, med fokus på tværfagligt
samarbejde mellem forskning, industri og praktikere.

•

At skabe opmærksomhed omkring den konkret nuværende XR teknologi til rådighed for
praktikere, både på kommunalt og regionalt regi.
• Eks. formidling af eksisterende kommercielle løsninger, samt resultater fra
afprøvninger og projekter i den danske social- og sundhedssektor.

•

At skabe opmærksomhed blandt praktikere, omkring nyeste XR teknologier og generelle
bevægelser i XR udviklingen indenfor social- og sundhedssektoren.
• Eks. forskningsprojekter der udfordrer nutidens løsninger eller introducerer helt nye
paradigmer, samt kommercielle prognoser om feltets udvikling.

•

At tillade rum (virtuelle som fysiske events) for virksomheder, forskningen og praktikere til at
mødes omkring konkrete XR løsninger, eksperimenter eller udfordringer, for afprøvning
og/eller debat om relevanser, udfordringer og potentialer for sektoren.

•

At og assistere en konstant forbedring af implementerings kvaliteten af XR løsninger i den
danske social- og sundhedssektor, med fokus på den afgørende vigtighed af dette område
for XR i social- og sundhedssektoren.
• Eks. skabe debat om metoder og tilgange til implementering, både for praktikere,
forskere og virksomheder.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab af foreningen er personligt, og kan ikke tegnes overordnet af virksomheder eller
offentlige instanser. Foreningen er for alle der har interesse i XR i forbindelse med sundhed.
Stk. 2. Indmeldelse sker via online formular på XRN’s hjemmeside (https://xrnetværket.dk) ved
udfyldning af dennes online formular, hvorefter indbetaling til kontingent bliver afgørende for
godkendt medlemskab.
Stk. 3. Et kontingent koster kr. 100,- pr år.
Stk. 4. Alle medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer, såsom workshops,
demodage, temadage, generalforsamlinger, m.m. Oftest med gratis deltagelse, men til tider også
deltagelse med medlemsrabat.
Stk. 5. Medlemskab kan oprettes på ethvert tidspunkt i løbet af regnskabsåret, men udløber ved
slutningen af hvert regnskabsår, hvorefter der vil blive udsendt opkrævning for det følgende
regnskabsår. Der bliver ikke modregnet beløb på betalte kontingen for medlemmer der melder sig
ud før den fulde periode for medlemskabet er udløbet.
Stk. 6. Modtager XRN ønske om medlemskab, bliver opkrævning sendt pr. mail.

§ 4 Kontingent og regnskab
Stk. 1. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af formanden samt revisoren. Det vil være muligt at stille
uddybende spørgsmål til regnskabet på generalforsamlingen.
Stk. 4. Økonomiske transaktioner skal underskrives af et medlem af bestyrelsen samt kassereren.

§ 5 Ophør af medlemskab
Ophør af medlemskab kan se på baggrund af følgende situationer:
1. Opsigelse af medlemskab. Ønske om opsigelse fra et medlem kan udmeldes ved at sende
mail til bestyrelse@xn--xrnetvrket-i6a.dk. Kontingentet betalt indenfor pågældende
regnskabsår bliver ikke refunderet.
2. Eksklusion. 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:
a. Modarbejdelse af foreningens formål
b. Upassende eller stødende opførsel over for andre medlemmer
c. Brud på danske love

§ 6 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Èn gang om året afholdes der ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til denne,
senest en måned før afholdelse. Medlemmerne bliver indkaldt via mail, og datoen vil også fremgå af
XRNs hjemmeside. Materiale (såsom beslutningsforslag) der skal gennemgås eller besluttes på
baggrund af, på selve generalforsamlingen, skal foreligge tilgængeligt for foreningens medlemmer
senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vil der altid være følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
Godkendelse af regnskab
Diskussion og afstemning om indkomne forslag
Valg af formand, næstformand, kasserer, samt bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Stk. 4. Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kan være nødvendigt
hvis der angående beslutninger der kræver generalforsamlingens myndighed, og om ikke tids nok
kan vente til den ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Hvis foreningens medlemmer ønsker at kræve indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling skal mindst 1/3 af foreningens medlemmer være enige. Dette skal skriftligt kunne
påvises og der skal efterfølgende sendes besked til formanden, som kan orientere bestyrelsen.
Stk. 6. Kun betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen, jf. §7 Stk. 3.

§ 7 Foreningens bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen er ulønnet og vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af mellem 6 og 10 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af
generalforsamlingen for en periode på mellem et og to år, afhængig af den specifikke post (jf. §7,
Stk. 3). Formand, næstformand og kasserer er således på valg for en to-års periode, mens resten af
bestyrelsens medlemmer er på valg årligt. Det konkrete antal bestyrelsesmedlemmer afgøres af,
hvor mange medlemmer der stiller til valg, dog ikke flere end 10 medlemmer. Der udpeges ikke
suppleanter.
Stk. 3. Bestyrelsen er på valg ud fra følgende sekvens:
•
•
•
•

Formand: vælges i lige år.
Næstformand: vælges i ulige år.
Kasserer: vælges hvert år.
Alle andre bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.

Stk. 4. Alle betalende medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen.

Stk. 5. Hvis et medlem meddeler sit kandidatur til en bestyrelsespost, vil der på generalforsamlingen
være være valg, som foretages anonymt og skriftligt.
Stk. 6. Man kan 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. 7. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra både industrien,
forskningsmiljøet og det offentlige (såsom embeds/konsulent positioner eller praktikere fra socialog sundhedssektoren), hvor alle gerne har en relation til XR i social- og sundhedssektoren. Det skal
endvidere tilstræbes, at fordelingen mellem disse skal afspejle fordelingen af disse i
medlemskredsen.
Stk. 8. Der kan maksimalt være to bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhedskonstruktion (som
søsterselskaber, mor-/dattervirksomheder og lignende) repræsenteret i bestyrelsen. Der kan ikke
være to bestyrelsesmedlemmer fra én virksomhed med samme CVR-nummer. Formand og
næstformand kan ikke være fra samme virksomhedskonstruktion (som søsterselskaber, mor/dattervirksomheder og lignende).
Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, forbliver posten ubesat indtil
næste valg til bestyrelsen. En virksomhed kan ikke indsætte en anden repræsentant for
virksomheden i bestyrelsen end den, der er valgt på generalforsamlingen. Såfremt formand,
næstformand eller kasserer forlader bestyrelsen før dennes ordinære periode formelt udløber (jf. $7
Stk. 3), vil en herefter indkaldt generalforsamling kunne tillade valg af disse poster, såfremt
bestyrelsen ønsker det. Denne post vil løber indtil næste ordinære valg af posten, jf. $7 Stk. 3.
Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.
Stk. 11. Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med eksterne parter samt etablere eller indgå i
enhver nødvendig virksomhed, der fremmer foreningens formål.
Stk. 12. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst fem gange årligt, og det bestræbes at der
afholdes bestyrelsesmøder på månedsbasis. Der kan herudover indkaldes til bestyrelsesmøder, i det
omfang det vurderes nødvendigt.
Stk. 13. I bestyrelsen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes
fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 14. Der laves referat fra bestyrelsens møder, som godkendes på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.

§ 7 Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformand (formandskabet) udgør den daglige politiske ledelse.
Stk. 3. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.
Stk. 4: I tilfælde af formanden stopper før tid, overtager næstformanden posten.

Stk. 5: Hvis både formand og næstformand stopper før en valgperiode, indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling.
§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer indsendes til bestyrelsen. Sådanne forslag skal ligeledes
indeholde forslag til ikrafttrædelsesdato.
Stk. 2. 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.
Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen. De fremmødte medlemmer
på generalforsamlingen udgør beslutningsgrundlaget. Online tilstedeværelse tæller som
tilstedeværelse. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 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
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen, herunder eksempelvis fusion eller sammenlægning
med en anden forening eller organisation, træffes af to med højst fire ugers mellemrum afholdte
generalforsamlinger og skal - for at være gyldig - tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. En beslutning om opløsning har kun gyldighed, såfremt generalforsamlingen forinden har
truffet bestemmelse om anvendelse af formuen i foreningen og har godkendt en plan for opfyldelse
eller afvikling af de foreningen påhvilede økonomiske forpligtelser. Der skal tillige være tilvejebragt
fornøden sikkerhed for, at afviklingsplanen kan gennemføres.
Stk. 3. Det seneste valgte formandskab skal fungere som det besluttende og ansvarlige
afviklingsudvalg.
Stk. 4. Hvis udgifterne til foreningen ikke kan dækkes af kontingent, opløses denne.
Stk. 5. Hvis foreningen opløses vil eventuelt indestående økonomiske midler doneres til danske
hospitalsklovne, CVR nummer 27150632.

Dato:
_____________________________
Peter Engholm
Bestyrelsesformand

