
Motioner til behandling på International Association of Karlstad Model 

(IAKM)  

Årsmøde/generalforsamling  

Fredag 26. april 2019, Hotel Gustaf Fröding, Karlstad 
Jvnf. Vedtægterne skal motioner offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før (senest 5.april 2019) 

 

Styrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægter/stadgar: 

Motion 1: 

overskrift og §1 - Redaktionel ændring 

”for” ændres til ”of”. 

 

Motion 2: 

§2 Foreningens formål - omskrivning 

Fra: Foreningens formål er 

erfaringsudveksling og informationsspredning indenfor Karlstadmodellens rammer. IAKM har et overordnet 

ansvar for at sikre, at erfaringsudveksling og informationsspredning i de nationale IAKM foreninger sker 

inden for Karlstadmodellens rammer. IAKM har et overordnet ansvar for at kvalitetssikre arrangementer, 

som tilbydes gennem de nationale IAKM foreninger. IAKM står som hovedarrangør for den årlige Nordiske 

konference i samarbejde med en eventuel national IAKM forening. 

Til: Foreningens formål er: 

 Kvalitetssikring af virksomhed indenfor IAKM.org og de nationale medlemsforeninger. 

 Styrke samarbejdet mellem de nationale foreninger 

 Informationsspredning 

 Uddannelse til: 

o Vejledere 

o Mentorer 

o Undervisere 

 

Motion 3: 

§5 Tilføjelse 

Fra: Der kan oprettes nationale afdelinger af IAKM med egen bestyrelse og vedtægter. De nationale 

afdelinger må ikke modarbejde IAKM’s formål. Bestyrelsen anerkender den nationale forening inden 

optagelse i IAKM.  

Til: Der kan oprettes nationale afdelinger af IAKM med egen bestyrelse og vedtægter. De nationale 

afdelinger må ikke modarbejde IAKM’s formål. Bestyrelsen anerkender den nationale forening inden 

optagelse i IAKM.  

De nationale afdelinger sikrer deltagelse i årsmøde med minimum én repræsentant.  
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Motion 4: Hvis motion 3 besluttes indstiller styrelsen til pkt. B. 

§6 Tilføjelse  

Fra: Regnskab revideres efter gældende regler for ideelle foreninger. Regnskabet følger regler for ideelle 

foreninger, som ikke har erhverv som formål. Revisor revidere og foretager eftersyn af regnskabet. Budget 

og regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Årsafgiften bestemmes på generalforsamlingen. 

Årsafgiften følger kalenderåret. 

Til: Regnskab revideres efter gældende regler for ideelle foreninger. Regnskabet følger regler for ideelle 
foreninger, som ikke har erhverv som formål. Revisor revidere og foretager eftersyn af regnskabet. Budget 
og regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Årsafgiften bestemmes på generalforsamlingen. 
Årsafgiften følger kalenderåret. 
De nationale afdelinger kan træffe beslutning om, at dække udgifter forbundet med repræsentant(ers) 
deltagelse i IAKM årsmøde.  
IAKM styrelse kan træffe beslutning om at dække omkostninger til deltagelse i arrangementer for 
styrelsesmedlemmer af IAKM.org.  
Såfremt, de nationale foreninger ikke kan dække omkostninger ved at sende én repræsentant til 
årsmødet, vil IAKM kunne behandle ansøgninger om dækning af tilskud til rejse-, overnatning & evt. 
konferencegebyr for én deltager pr. nation for at imødekomme §3. 
 

Motion 5: 

§7 tilføjelse 

Fra: Foreningens konto forvaltes af kasserer og formand, hver for sig. 

Til: Foreningens konto forvaltes af kasserer og formand, hver for sig. I de tilfælde, hvor 

formanden ikke har bopæl i Sverige, kan formanden udpege en stedfortræder i Sverige, 

som er medlem af IAKM.org 

 

Motion 6: 

§9 ændring 

Fra: Ved generalforsamlingen vælges en valgkomité bestående af to personer. 

Til: Valgkomitéen udgøres af de nationale medlemsforeningers formænd. 

 

Motion 7: 

§10 præcisering 

Fra: For afstemning kræves fremmøde af 2/3 af bestyrelsen.  

Til: For afstemning kræves fremmøde af 2/3 af bestyrelsen oprundet til nærmeste hele tal. 


