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Referat	  af	  stiftende	  generalforsamling	  i	  Danish	  Academic	  
Economists	  in	  North	  America	  (DAEiNA),	  d.	  14.	  april	  2012	  
Tilstedeværende:	  Torben	  Andersen,	  Bo	  E.	  Honoré,	  Niels-‐Hugo	  Blunch,	  Rasmus	  Jørgensen,	  Nikolaj	  A.	  
Harmon	  og	  Mathilde	  Almlund.	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Mathilde	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  og	  Nikolaj	  som	  referent.	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsordenen	  blev	  ensstemmigt	  godkendt.	  

3. Vedtagelse	  af	  vedtægter	  
Det	  vedlagte	  sæt	  af	  vedtægter	  blev	  ensstemmigt	  vedtaget.	  

4. Valg	  af	  formand	  
Torben	  Andersen	  blev	  valgt	  uden	  modkandidat.	  

5. Valg	  af	  menige	  bestyrelsesmedlemmer	  
Nikolaj	  og	  Rasmus	  blev	  valgt	  uden	  modkandidater.	  

6. Indkomne	  forslag	  
Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

7. Evt.	  
Ingen	  havde	  noget	  at	  tage	  op	  under	  eventuelt.	  

	  

Tak	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
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Vedtægter	  for	  Danish	  Academic	  Economists	  in	  North	  America	  
(DAEiNA)	  

§1	  Foreningens	  grundlag	  

Stk.	  1	  
Foreningens	  navn	  er	  ”Danish	  Academic	  Economists	  in	  North	  America”.	  

Stk.	  2	  
Foreningen	  er	  stiftet	  den	  14.	  april	  2012.	  

Stk.	  3	  
Foreningen	  er	  en	  non-‐profit	  organisation.	  

§2	  Foreningens	  formål	  og	  aktiviteter	  

Stk.	  1	  
Foreningens	  formål	  er	  at	  fremme	  de	  danske	  bidrag	  til	  økonomi	  –	  både	  forskningsmæssige	  og	  andre	  –	  
ved	  at	  styrke	  forbindelserne	  mellem	  danske	  akademiske	  økonomer	  og	  det	  nordamerikanske	  
økonommiljø.	  Foreningen	  søger	  at	  gøre	  dette	  ved	  at	  skabe	  et	  netværk	  for	  danske	  akademiske	  økonomer	  

som	  har	  arbejdet	  eller	  studeret	  i	  Nordamerika;	  ved	  at	  være	  en	  ressource	  for	  studerende	  og	  andre	  som	  
er	  interesserede	  i	  at	  komme	  til	  Nordamerika	  for	  at	  læse	  eller	  arbejde;	  samt	  ved	  at	  facilitere	  vidensdeling	  
mellem	  det	  danske	  og	  amerikanske	  økonom-‐miljø	  på	  andre	  måder.	  

Stk.	  2	  
Foreningens	  primære	  aktivitet	  er	  afholdelsen	  af	  et	  årligt	  møde	  for	  foreningens	  medlemmer	  samt	  evt.	  
særlige	  inviterede.	  Formålet	  med	  det	  årlige	  møde	  er	  at	  give	  mulighed	  for	  vidensdeling	  mellem	  

deltagerne	  vha.	  af	  både	  formelle	  faglige	  præsentationer	  såvel	  som	  mere	  uformelle	  samtaler	  i	  
forbindelse	  med	  mødets	  sociale	  aktiviteter.	  

§3	  Medlemskab	  

Stk.	  1	  
Foreningens	  medlemmer	  er	  primært	  danske	  statsborgere	  som	  enten	  er	  ansat	  i	  en	  økonomisk	  
forskningsstilling	  ved	  et	  universitet	  eller	  en	  anden	  non-‐profit	  organisation	  i	  Nordamerika	  eller	  som	  læser	  
en	  ph.d.	  i	  økonomi	  ved	  et	  Nordamerikansk	  universitet.	  Enhver	  person	  som	  opfylder	  disse	  betingelser	  kan	  

automatisk	  opnå	  medlemskab	  ved	  henvendelse	  til	  foreningens	  bestyrelse.	  

Stk.	  2	  

Personer	  for	  hvem	  medlemskab	  af	  foreningen	  er	  relevant	  i	  henhold	  til	  §2	  stk.	  1,	  men	  som	  ikke	  opfylder	  
betingelserne	  nævnt	  i	  §3	  stk.	  1	  kan	  ekstraordinært	  søge	  om	  medlemskab	  af	  foreningen	  ved	  at	  rette	  
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henvendelse	  til	  foreningens	  bestyrelse.	  Den	  fungerende	  formand	  vil	  herefter	  afgøre	  om	  der	  skal	  tildeles	  
medlemskab.	  

Stk.	  3	  
Formandens	  afgørelser	  vedrørende	  tildelingen	  af	  ekstraordinære	  medlemskaber	  i	  henhold	  til	  §2	  stk.	  2	  
kan	  appelleres	  af	  ethvert	  foreningsmedlem	  i	  forbindelse	  med	  en	  generalforsamling.	  Sker	  dette	  afgøres	  
tildelingen	  af	  ekstraordinært	  medlemskab	  ved	  en	  generel	  afstemning	  blandt	  de	  ved	  generalforsamlingen	  

fremmødte	  medlemmer	  i	  henhold	  til	  §6.	  

Stk.	  4	  
Tildeling	  af	  medlemskab	  i	  foreningen	  er	  permanent.	  Eksisterende	  medlemmer	  der	  udtræder	  af	  
foreningens	  primære	  målgruppe	  som	  beskrevet	  i	  §3	  stk.	  1	  kan	  således	  altid	  vælge	  at	  forblive	  
medlemmer.	  

Stk.	  5	  
Medlemmer	  af	  foreningen	  kan	  til	  enhver	  tid	  vælge	  at	  opsige	  deres	  medlemskab	  og	  træde	  ud	  af	  
foreningen	  med	  øjeblikkelig	  virkning.	  

§4	  Formand	  og	  bestyrelse	  

Stk.	  1	  
Foreningen	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  bestående	  af	  tre	  personer:	  foreningens	  formand	  samt	  to	  ordinære	  
medlemmer.	  	  

Stk.	  2	  
Alle	  tre	  bestyrelsesposter	  besættes	  ved	  afstemning	  under	  den	  årlige	  ordinære	  generalforsamling.	  En	  
nyvalgt	  bestyrelse	  varetager	  således	  deres	  poster	  frem	  til	  næste	  årlige	  ordinære	  generalforsamling.	  

Stk.	  3	  
Såfremt	  formanden	  vælger	  at	  træde	  tilbage	  i	  løbet	  af	  en	  valgperiode	  fordeler	  de	  to	  øvrige	  medlemmer	  
bestyrelsesarbejdet	  imellem	  sig.	  	  

Stk.	  4	  
I	  tilfælde	  af	  at	  et	  bestyrelsesmedlem	  træder	  tilbage	  i	  løbet	  af	  en	  valgperiode	  kan	  de	  to	  øvrige	  

medlemmer	  vælge	  at	  udpege	  et	  tredje	  bestyrelsesmedlem	  blandt	  foreningens	  medlemmer.	  

Stk.	  5	  
Hvis	  der	  har	  været	  økonomisk	  aktivitet	  i	  foreningen,	  påligger	  det	  foreningens	  bestyrelse	  at	  udarbejde	  et	  

årligt	  regnskab	  for	  foreningen	  som	  fremlægges	  til	  godkendelse	  ved	  afstemning	  i	  forbindelse	  med	  den	  
årlige	  ordinære	  generalforsamling	  jf.	  §2	  stk.	  4.	  
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§5	  Generalforsamlinger	  

Stk.	  1	  
Foreningen	  afholder	  hvert	  år	  en	  ordinær	  generalforsamling	  i	  forbindelse	  med	  en	  af	  foreningens	  øvrige	  
aktiviteter.	  Tid	  og	  sted	  for	  generalforsamlingens	  afholdelse	  skal	  annonceres	  med	  mindst	  en	  måneds	  

varsel	  og	  kan	  vetoes	  hvis	  mindst	  en	  tredjedel	  af	  foreningens	  medlemmer	  stiller	  et	  fælles	  modforslag.	  
Ordinære	  generalforsamlinger	  er	  beslutningsdygtige	  uafhængigt	  af	  antallet	  af	  fremmødte	  og	  er	  
foreningens	  højeste	  myndighed.	  

Stk.	  2	  
Udover	  de	  ordinære	  generalforsamlinger	  kan	  ethvert	  medlem	  indkalde	  til	  ekstraordinær	  

generalforsamling	  med	  2	  ugers	  varsel.	  Dog	  kræves	  deltagelse	  af	  to	  tredjedele	  af	  foreningens	  
medlemmer	  før	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  er	  beslutningsdygtig.	  

Stk.	  3	  
Ethvert	  medlem	  kan	  stille	  forslag	  til	  en	  generalforsamling.	  Punkter	  der	  ønskes	  optaget	  som	  særskilte	  
punkter	  skal	  være	  afholderen	  i	  hænde	  minimum	  en	  uge	  før	  generalforsamlingen.	  

Stk.	  4	  
Dagsordenen	  for	  den	  ordinære	  generalforsamlingen	  skal	  mindst	  indeholde	  følgende	  punkter:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
3. Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  foreningens	  regnskab	  for	  det	  forgangne	  år	  
4. Valg	  af	  formand	  
5. Valg	  af	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer	  
6. Indkomne	  forslag	  
7. Evt.	  

§6	  Regler	  for	  afstemninger	  på	  generalforsamlinger	  

Stk.	  1	  
Et	  af	  bestyrelsens	  medlemmer	  ved	  generalforsamlingens	  start	  står	  som	  udgangspunkt	  for	  
afstemningerne.	  

Stk.	  2	  
Hvis	  blot	  et	  enkelt	  medlem	  tilkendegiver	  ønske	  om	  det,	  afløses	  den	  afstemningsansvarlige	  af	  tre	  
tilstedeværende	  medlemmer	  udpeget	  ved	  lodtrækning.	  Lodtrækningen	  foregår	  ved	  at	  alle	  medlemmer	  
ved	  generalforsamlingen	  skriver	  deres	  navn	  på	  en	  lap	  papir	  som	  de	  folder	  og	  placerer	  i	  en	  vaselignende	  

beholder.	  Herefter	  trækker	  medlemmet	  som	  ønskede	  afløsning	  af	  den	  afstemningansvarlige	  tre	  lapper	  
papir	  op	  af	  beholderen.	  De	  tre	  medlemmer	  hvis	  navne	  står	  på	  papirlapperne	  fungerer	  da	  som	  

afstemningsansvarlige	  ved	  resten	  af	  den	  pågældende	  generalforsamling.	  

Stk.	  3	  
Afstemningerne	  ved	  generalforsamlingerne	  foregår	  som	  udgangspunkt	  ved	  håndsoprækning.	  



  Princeton, 14. april, 2012 

	   4	  

Stk.	  4	  
Hvis	  blot	  et	  enkelt	  medlem	  tilkendegiver	  ønske	  om	  det	  afløses	  afstemninger	  ved	  håndsoprækning	  af	  

hemmelige	  afstemninger.	  Hemmelige	  afstemninger	  foregår	  ved	  at	  den/de	  afstemningsansvarlige	  
uddeler	  en	  papirlap	  til	  hvert	  stemmeberettiget	  medlem	  ved	  generalforsamlingen.	  På	  denne	  lap	  skriver	  
medlemmerne	  så	  hvad	  de	  stemmer	  hvorefter	  de	  folder	  lappen	  sammen.	  De	  foldede	  lapper	  indsamles	  

herefter	  af	  den/de	  afstemningsansvarlige	  i	  en	  vaselignende	  beholder	  og	  tælles	  op	  af	  den/de	  
afstemningsansvarlige.	  

Stk.	  5	  
Hvis	  der	  er	  flere	  end	  to	  opstillede	  til	  posterne	  som	  ordinære	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  hver	  
tilstedeværende	  to	  stemmer.	  De	  to	  opstillede	  som	  får	  flest	  stemmer	  vinder	  afstemningen.	  

Stk.	  6	  
Foreningsmedlemmer	  der	  ikke	  er	  til	  stede	  ved	  en	  generalforsamling	  kan	  stemme	  med	  fuldmagt.	  

Stk.	  7	  
Kvalificeret	  flertal	  (for	  afstemninger	  hvor	  dette	  er	  påkrævet)	  svarer	  to	  tredjedele	  af	  de	  tilstedeværende	  
ved	  generalforsamlingen.	  

§7	  Opløsning	  af	  foreningen	  

Stk.	  1	  
Opløsning	  af	  foreningen	  kan	  vedtages	  på	  enhver	  generalforsamling.	  Der	  kræves	  enstemmighed	  blandt	  
de	  fremmødte	  og	  det	  kræves	  at	  forslaget	  om	  opløsning	  er	  blevet	  annonceret	  skriftligt	  til	  samtlige	  
medlemmer	  minimum	  2	  uger	  inden	  mødet.	  

Stk.	  2	  
Ved	  opløsning	  af	  foreningen	  skal	  foreningens	  aktiver	  sælges	  og	  foreningens	  gæld	  indfries	  i	  størst	  muligt	  
omfang.	  Et	  evt.	  resulterende	  overskud	  doneres	  til	  velgørende	  formål.	  

§8	  Vedtægtsændringer	  

Stk.	  1	  
Vedtægtsændringer	  kan	  vedtages	  på	  enhver	  generalforsamling.	  Der	  kræves	  kvalificeret	  flertal	  og	  det	  
kræves	  at	  forslaget	  om	  vedtægtsændringer	  er	  blevet	  annonceret	  skriftligt	  til	  samtlige	  medlemmer	  

minimum	  2	  uger	  inden	  mødet.	  

§9	  Ikrafttræden	  og	  gyldighed	  

Stk.	  1	  
Disse	  vedtægter	  træder	  i	  kraft	  ved	  afslutningen	  af	  den	  stiftende	  generalforsamling	  d.	  14.	  april	  2012	  og	  

erstatter	  herefter	  alle	  tidligere	  vedtægter	  for	  foreningen.	  

	  


