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Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF).
Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.
Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten "IESF', eller 'foreningen'.
Indledning
Foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF) skal ikke give overskud. Foreningen vedtog sit nuværende navn ved
generalforsamlingen den 27 marts 2014, og har ændret ordlyden af sine vedtægter i overensstemmelse hermed. Med navneændringen udgør den
en fortsættelse af den tidligere danske afdeling af CNISF (selskabet af civilingeniører i Frankrig), grundlagt den 28. januar 1930.

Artikel 1 - Formål for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF)
Foreningen er uafhængig af enhver politisk eller religiøs organisation. Varigheden er ubegrænset.
Sædet er i København, og kan flyttes i Københavnsområdet, efter forslag fra bestyrelsen, og godkendt af generalforsamlingen.
Foreningen har til formål at fremme, vedligeholde og forsvare ingeniørers og forskeres moralske, kulturelle og økonomiske interesser, hvad enten
denne rang er opnået gennem uddannelse eller gennem den funktion, de udøver. Formålet omfatter endvidere at forbedre teknologiske og
videnskabelige fremskridts bidrag til den økonomiske og sociale udvikling funderet på den nationale menneskelige, kulturelle og materielle arv på
disse områder.
Især bidrager IESF til fremme af uddannelse og oplæring af ingeniører og videnskabsfolk. Foreningen,
• samarbejder med de politiske, videnskabelige og økonomiske myndigheder om bedre udnyttelse af videnskabelige og tekniske resultater til
gavn for mennesker og samfund,
• understøtter forbindelser mellem dens medlemmer, giver dem information og sikrer den nødvendige koordinering,
• fastholder forbindelser til danske grupper med tilsvarende formål.
Generelt repræsenterer IESF i Danmark alle ingeniører og videnskabsfolk fra Frankrig eller med forbindelse til Frankrig, og skal bidrage til, inden
for deres respektive områder at gøre regionale og nationale myndigheder bekendt med medlemmernes meninger.
Artikel 2 – virkemidler for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF)
Foreningen benytter sig af:
• møder, workshops, konferencer, kongresser og mere generelt alle former for kulturelle begivenheder,
• møder med pressen og med personligheder,
• henvendelser til danske organisationer, der definerer ingeniørers og forskeres funktioner og forhold, samt med dem, der har en rolle at
spille heri,
• aftaler med danske organisationer af samme slags,
• enhver handling, der kan bidrage til at opfylde artikel 1 i nærværende vedtægter.
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Artikel 3 - Sammensætning af foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF)
3.1 - Foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF) er sammensat af:
• Fysiske personer, med en fransk ingeniøruddannelse, eller med tilsvarende udenlandske kandidatur, eller udøvere af et ingeniørgerning
under anerkendte betingelser, eller med en fransk videregående videnskabelige eller tekniske grad til undervisningsformål og som findes
på en liste, der er godkendt af bestyrelsen, eller tilsvarende udenlandske kandidater. Sådanne fysiske personer med medlemsskab omtales
også som individuelle medlemmer.
• Juridiske personer, foreninger bestående af ingeniører og videnskabsfolk, og som omfatter indehavere af samme grader, eller tilsvarende,
eller som repræsenterer en videnskabelig eller teknisk uddannelse inden for et specialiseret område.
3.2 - Alle medlemmer af Foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF) vises i foreningens medlemsliste, som vedligeholdes af
bestyrelsen.
3.3 - Alle medlemmer bidrager til et velfungerende IESF ved betaling af et årligt gebyr, som hvert år fastsættes af generalforsamlingen.
3.4 – Titlen som æresmedlem kan tildeles af bestyrelsen til enhver fysisk person, der er medlem og som har gjort IESF rapporterede tjenester,
eller som på fremtrædende måde har støttet foreningens formål. Æresmedlemmer er fritaget for det gebyr, der er defineret i artikel 3.3, mens de
nyder alle de samme fordele som de betalende medlemmer.
3.5 - Selskaber som ikke falder inden for kategorierne i 3.1 kan optages som associerede medlemmer, for så vidt som dette forekommer at være
nyttigt, både for IESF og for dem selv. Disse associerede medlemmer deltager i foreningens arbejde og drager fordel af dens tjenester, som
nærmere defineret i betingelserne etableret ved tiltrædelsen.
3.6 - Ingeniørstuderende i Danmark kan optages som juniormedlemmer. Disse juniormedlemmer betaler et reduceret årligt gebyr i
overensstemmelse med afgørelser truffet af generalforsamlingen.
Artikel 4 - Optagelse. Tab af medlemskab.
4.1 - Optagelse
Enhver fysisk eller juridisk person, der ansøger om medlemskab IESF, skal formulere sin anmodning skriftligt. For fysiske personer underskriver
ansøgeren; for selskaber underskriver formanden for dets bestyrelse.
Bestyrelsen i IESF træffer afgørelse om optagelse uden mulighed for appel.
Ansøgende enkeltpersoner skal være anbefalet af et personligt medlem.
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4.2 - Tab af medlemskab
Medlemsskabet af IESF kan mistes:
For en juridisk person:
• ved udmeldelse, besluttet af selskabet i overensstemmelse med dets vedtægter,
• ved opløsning af selskabet.
For en fysisk person:
• ved udmeldelse,
• ved dennes død.
For fysiske eller juridiske personer:
• ved sletning fra listen, besluttet på grund af manglende betaling af gebyrer,
• ved alvorlig årsag, besluttet af bestyrelsen, med mindre generalforsamlingen beslutter noget andet. Et sådant medlem skal først opfordres
til at give bestyrelsen forklaringer vedrørende de kendsgerninger, som kunne føre til ophævelse af medlemsskabet.
Som alvorlige grunde betragtes ethvert initiativ, der har til hensigt at bagvaske IESF eller dets repræsentanter, eller som bevidst undergraver
foreningens formål, samt enhver stillingtagen i foreningens navn, som ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen.
ADMINISTRATION OG DRIFT
Artikel 5 - Bestyrelsen
Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året, samt når den er indkaldt af formanden eller på anmodning fra en fjerdedel af foreningens
medlemmer. Tilstedeværelsen af en tredjedel af dens medlemmer er nødvendig for gyldigheden af afgørelser i en sag. I tilfælde af ligelig fordeling
af stemmerne, er formandens stemme afgørende. Ethvert fraværende bestyrelsesmedlem kan ved fuldmagt give sin stemmeret til et andet
bestyrelsesmedlem men ikke mere end én fuldmagt per tilstedeværende bestyrelsesmedlem. Der skrives referater fra møderne. Mødereferatet
underskrives af formanden og af sekretæren.
Artikel 6 – Valg til bestyrelsen
IESFs generalforsamling vælger blandt sine medlemmer en bestyrelse på følgende vilkår:
Bestyrelsen består af maksimalt ti medlemmer, heriblandt
• Formand,
• Næstformand,
• Kasserer (Administrator)
• Sekretær (Administrator).
Valg til bestyrelsen sker ved hemmelig afstemning, dersom dette findes nødvendigt. Medlemmer vælges med simpelt flertal for en periode på tre
år.
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Artikel 7 - Ingen aflønning af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage nogen kompensation for de opgaver, der er betroet dem.
Tilbagebetaling af udlæg er kun mulig på vilkår, der er godkendt af bestyrelsen. En liste over tilbagebetalte udlæg fremlægges ved
generalforsamlingen på simpel anmodning.
Artikel 8 - Generalforsamlingen
8.1 – Til generalforsamlingen i IESF indkaldes alle medlemmer af foreningen. Kun medlemmer som har betalt forrige års gebyr har stemmeret.
Hvert enkelt personligt medlem kan medbringe op til ti fuldmagter ud over hans egen stemme. En repræsentant for en juridisk person kan ikke
medbringe mere end to fuldmagter fra andre juridiske personer.
I tilfælde af ligelig fordeling af stemmerne, er formandens stemme afgørende.
8.2 - Generalforsamlingen indkaldes årligt, samt når den er indkaldt af bestyrelsen eller efter anmodning fra en fjerdedel af foreningens
medlemmer. Dagsordenen etableres af bestyrelsen.
Den årlige generalforsamling i IESF:
• hører rapporterne fra bestyrelsen vedrørende foreningens moralske og finansielle situation
• modtager rapporten over foreningens aktiviteter
• godkender regnskabet for det afsluttede regnskabsår samt budgettet for det næste, diskuterer spørgsmål sat på dagsordenen, og, hvis det
er relevant, stemmer om fornyelse eller udskiftning af medlemmerne af bestyrelsen.
Efter generalforsamlingens godkendelse udsendes rapporterne til foreningens medlemmer.
8.3 - Generalforsamlingen stemmer efter regler fastsat inden afstemningen, og ellers med simpelt flertal. Referatet underskrives af formanden og
af sekretæren. Det skrives uden rettelser og med sidenumre og opbevares i foreningens hovedkvarter.
Artikel 9 – Formandens beføjelser
Formanden repræsenterer IESF i alle henseender i det civile liv. Han godkender udgifter. Han kan stå frem for offentligheden under de betingelser,
der er fastsat i forretningsordenen.
I forbindelse med advokatbistand, kan formanden kun erstattes af en repræsentant med en særlig fuldmagt.
Repræsentanter for foreningen skal i fuldt omfang kunne udøve deres borgerlige rettigheder.
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Artikel 10 - IESFs indtægter
IESFs årlige indtægter udgøres af:
• gebyrer fra dens medlemmer,
• mulig støtte fra stat, kommuner eller offentlige institutioner,
Artikel 11 - Velgørere. Donationer
Foreningen er bemyndiget til at modtage donationer. Specifikke administrationsregler kan anvendes i overensstemmelse med ønskerne fra
donoren.
En sådan gave registreres med angivelse af gavens størrelse og dens formål, og dokumentet underskrives af donor såvel som af foreningens
formand og sekretær. Dokumentet skrives uden rettelser og med sidenumre og opbevares i foreningens hovedkvarter.
Artikel 12 - Regnskab
Der udarbejdes årsregnskab visende resultatopgørelse og balance.
Artikel 13 - Ændring af vedtægter
Vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen baseret på forslag fra bestyrelsen eller på forslag fra medlemmer af denne forsamling, der
repræsenterer en tiendedel af det samlede antal medlemmer som har betalt det årlige medlemsgebyr.
I begge tilfælde skal de foreslåede ændringer fremgå af dagsordenen for den næste generalforsamling, der skal sendes til alle medlemmer af
foreningen mindst 15 dage i forvejen.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis antallet af stemmer til stede samt fuldmagter mindst svarer til en fjerdedel af de medlemmer,
der har betalt deres gebyr.
Hvis denne andel ikke er opnået, indkaldes mødet igen mindst 15 dage senere, og denne gang er generalforsamlingen beslutningsdygtig, uanset
antallet af tilstedeværende stemmer og fuldmagter.
I alle tilfælde kan vedtægterne ikke ændres med mindre end et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er til stede eller repræsenteret ved
fuldmagt.
Artikel 14 - Opløsning
En generalforsamling, som opfordres til at træffe beslutning om opløsning af foreningen, indkaldes specielt til dette formål på de betingelser, der er
fastsat i den foregående artikel. En sådan generalforsamling skal omfatte mindst halvdelen plus én af stemmerne fra medlemmer der har betalt
deres gebyr.
Hvis denne andel ikke er nået, indkaldes mødet igen, men mindst 15 dage fra hinanden, og denne gang er forsamlingen beslutningsdygtig, uanset
antallet af stemmer til stede og repræsenteret ved fuldmagt.
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I alle tilfælde kan opløsningen ikke vedtages med mindre end et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er til stede eller repræsenteret ved
fuldmagt. I tilfælde af opløsning udpeger generalforsamlingen én eller flere kommissærer for likvideringen af foreningens aktiver, og
nettoaktiverne distribueres til én eller flere tilsvarende institutioner, offentlige eller til gavn for offentligheden.
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