
Vedtægter for F.M.B.A.
Nordic Permaculture Academy
Orø den 20. Januar  2023

Side 1 af 4



1. Foreningens navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Nordic Permaculture Academy FMBA
1.2. Foreningens hjemsted er Bybjerg, 4305 Orø, Holbæk

2. Formål
2.1. Foreningen arbejder for en regenerativ verden hvor alle kan leve i overensstemmelse

med permakulturens etikker.
2.2. Det gør vi gennem at:

○ Bedrive uddannelses- og kursusvirksomhed samt konsultations- og
rådgivningsvirksomhed indenfor permakulturdesign.

○ Støtte medlemmernes arbejde og økonomiske interesser gennem adgang til
kvalificerede kundskaber og erfaringer indenfor permakulturdesign til
fordelagtige priser, og gennem selv at generere indtægter ved konsultationer
og rådgivning.

○ Udvikle og vedligeholde et nordisk diplom system indenfor permakulturdesign.
○ Støtte et netværk af medlemmer af nordiske diplomaspiranter og

diplommentorer gennem vejledning og konsultation.

3. Sociokrati
3.1. Foreningens arbejde drives sociokratiskt

4. Medlemmer
4.1. Medlemmerne er dels permakultur diplommentorer, samt diplomaspiranter og

diplomholdere, der aktivt uddannes eller er uddannet gennem Nordic Permaculture
Academy.

4.2. Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Foreningens bestyrelse afgør
hvorvidt en person, der søger optagelse opfylder betingelserne for optagelse, ligesom
foreningens bestyrelse ved et endeligt skøn bestemmer antallet af nye medlemmer ud
fra foreningspolitiske betragtninger.

4.3. Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent ved indtrædelse, og derefter årligt,
som alle medlemmer skal betale.

4.4. Et medlem kan til enhver tid udtræde af foreningen.
4.5. Ved udtræden har det udtrædende medlem ingen krav i foreningens formue.
4.6. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af

medlemskabet medfølgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

5. Generalforsamling
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5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2. Hvert medlem har en stemme.
5.3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april , og indkaldes af ledelsen med

tidligst fire ugers og seneste tre ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens
hjemmeside og elektronisk indkaldelse til alle medlemmer med angivelse af dagsorden.

5.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget per e-mail af
ledelsen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

5.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

● Valg af stemmetællere
● Valg af facilitator
● Samtykke til dagsordenen
● Formandens beretning
● Godkendelse af årsrapporten
● Behandling af indkomne forslag
● Fastsættelse af kontingent
● Godkendelse af budget
● Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
● Valg af revisor og en revisorsuppleant efter behov

5.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger genom sociokratisk beslutsordning.
5.7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller

når mindst 2/3 af medlemmer anmoder herom med motiveret angivelse af
forhandlingsemnet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et
bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter ledelsen finder det påkrævet eller
det er forlangt af mindst 2/3 af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med samme varsel
som den ordinære generalforsamling.

6. Ophævelse
6.1. Beslutning om ophævelse af foreningen sker genom sociokratisk beslutsordning og

kræver mindst 2/3 af medlemmerne tilstedeværende på to efterfølgende
generalforsamlinger.

6.2. Ved ophævelsen af foreningen overføres foreningens formue til lignende virksomhed i
Norden.

7. Bestyrelse
7.1. Foreningens bestyrelse består af mellem 2 og 7 medlemmer.
7.2. Bestyrelsen og evt. suppleanter vælges af generalforsamlingen på foreningens ordinære

generalforsamling. Forslag på bestyrelse kommer fra Almindelig krets. Der kan
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maksimum vælges samme antal suppleanter som ledelsesmedlemmer. Alle valg sker
med en valgperiode på 2 år.

7.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og fastsætter selv sin
forretningsorden.

8. Tegningsregel
8.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

9. Regnskab, revision og udbytte
9.1. Foreningens regnskabsår går fra den 1. Januar til den 31. December. Foreningens første

regnskabsår går fra 11. Januar 2023 til 31. December 2023.
9.2. Foreningen har fravalgt revision af årsrapporten.
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