VEDTÆGT for repræsentantskabet for TV2 Nord
- den regionale TV2-virksomhed i Region Nordjylland

Hjemmel, hjemsted og formål
§1
Repræsentantskabet for det regionale TV2 Nord er nedsat og fungerer i henhold til
den til enhver tid gældende Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

§2
Repræsentantskabet har hjemsted i Region Nordjylland.

§3
Repræsentantskabets formål er:


at vælge bestyrelsen for den regionale TV2-virksomhed i Region Nordjylland, jf.
den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2virksomheder.



at fungere som dialogforum for den regionale TV2-virksomhed i Region
Nordjylland.

Sammensætning
§4
Repræsentantskabet sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale
kultur- og samfundsliv. Repræsentantskabet kan bestå af repræsentanter for
oplysningsforbund, seer- og lytterorganisationer, erhvervsfaglige organisationer,
andre folkelige og kulturelle organisationer, der er aktive og bredt repræsenteret i
Nordjylland. Personer, der ikke repræsenterer særlige interesser, kan vælges. Der kan
være repræsentation fra Region Nordjylland og kommunerne i Region Nordjylland.
Repræsentantskabets medlemmer opdeles i valggrupperne I, II og III. Valggruppe I og
valggruppe II skal så vidt muligt være af samme størrelse og tilstæbes sammensat, så
modstående holdninger til kultur og samfundsspørgsmål repræsenteres i hver sin
valggruppe. Valggruppe III repræsenterer Club Nord. Valggrupperne kan holde
separate møder. Ledelse af valggruppemøderne varetages af de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Repræsentantskabets medlemmer kan ikke samtidig have sæde i repræsentantSide 1 af 5
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skaber eller bestyrelser i konkurrerende medievirksomheder.
Nuværende medlemsorganisationer fremgår af vedlagte, ajourførte bilag.

§5
Repræsentantskabet har mulighed for løbende at ajourføre medlemskredsen.
Ansøgninger om medlemskab af repræsentantskabet afgøres af repræsentantskabet.
Antallet af medlemmer må ikke overstige 85.
Ansøgere fremlægger dokumentation for deres virksomhed i form af formålsbeskrivelse, vedtægter, medlemstal etc.

§6
Repræsentantskabets valgperiode er 4-årig. Hver periode begynder førstkommende
1. oktober efter et kommunalvalg. De enkelte organisationer kan udskifte egne
repræsentanter og suppleanter i funktionsperioden. Senest tre måneder før funktionsperiodens udløb skal der fra repræsentantskabets ledelse rettes henvendelse til
hver enkelt organisation, der er repræsenteret i repræsentantskabet, med opfordring
til at meddele navne på repræsentanter og suppleanter for den efterfølgende
funktionsperiode.
Hvis der ikke reageres på en sådan henvendelse, kan det nye repræsentantskab efter
skriftlig henvendelse og en frist på 30 dage beslutte at udelukke den pågældende
organisation fra repræsentation i repræsentantskabet.
Ved varigt forfald skal en forening/institution udpege et nyt medlem. Varigt forfald
defineres som to forfald uden afbud. Ved varigt forfald anmodes foreningen/institutionen om inden to måneder at udpege et nyt medlem. Har foreningen ikke
reageret inden fristens udløb, bortfalder retten hertil.

Repræsentantskabets opgaver og ledelse
§7
Repræsentantskabet vælger de seks ud af i alt syv medlemmer til bestyrelsen for TV2
Nord. Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes
personlige og faglige kvalifikationer, således at mediemæssig, kulturel,
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ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt repræsenteres.
o
o
o
o

2 bestyrelsesmedlemmer vælges af valggruppe I.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges af valggruppe II.
1 bestyrelsesmedlem vælges af valggruppe III.
Formanden for repræsentantskabet – valgt i plenum – er automatisk medlem af
bestyrelsen.
o Det syvende medlem vælges af medarbejderne på TV2 Nord
Som nævnt i § 6 begynder repræsentantskabets valgperiode den 1. oktober efter et
kommunalvalg.
I henhold til gældende Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-stationer
vælges bestyrelsesmedlemmerne for 4 år. Der kan alene ske umiddelbart genvalg af
bestyrelsesmedlemmer én gang. Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges
af repræsentantskabet, er på valg hvert andet år. Valg af medlemmer til TV2 Nords
bestyrelse foregår således efter følgende skabelon:
o På det første møde (oktober) i repræsentantskabets valgperiode vælger
valggruppe I og valggruppe II hver et medlem til bestyrelsen. Herudover vælges i
plenum formand og næstformand for repræsentantskabet. Formanden får
automatisk en plads i bestyrelsen.
Hvis formanden og/eller næstformanden udtræder i funktionsperioden, skal der
ved førstkommende ordinære møde eller ved et ekstraordinært møde vælges en
ny for den resterende del af valgperioden.
o På oktobermødet to år senere i repræsentantskabets valgperiode vælger
valggruppe I, II og III hver et medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode begynder altid den førstkommende 1.
januar efter valghandlingen. Denne dato er tillige funktionsstart for det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem.
Repræsentantskabet ledes af formanden med næstformanden som dennes
stedfortræder. Formand og næstformand har ansvar for afholdelse og afvikling af
repræsentantskabsmøder i henhold til vedtægterne herfor samt ligeledes for
repræsentantskabets udøvelse af dets formål og opgaver.
Repræsentantskabet fungerer som dialogforum for den regionale TV 2 virksomhed.
Det skal drøfte den regionale programvirksomhed og kan afgive udtalelse herom til
den regionale virksomheds bestyrelse og direktør.
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§8
Repræsentantskabets opgaver i øvrigt:


at registrere seernes ønsker og behov med henblik på behandling af og debat om
de forekommende programmer.



at udvikle et folkeligt fællesskab om den regionale tv-virksomhed.

Mødevirksomhed for repræsentantskabet
§9
Repræsentantskabet afholder mindst to ordinære årlige møder, hvoraf to skal finde
sted i henholdsvis januar og oktober kvartaler. Repræsentantskabsmøde afholdes i
Region Nordjylland og indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne.

§ 10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen for den regionale
virksomhed, TV2 Nord, har besluttet det, eller såfremt 20% af repræsentantskabet
skriftligt over for formanden for repræsentantskabet fremsætter begæring herom med
angivelse af motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 14 dages
varsel og afholdes senest en måned efter fremsat begæring.

§ 11
Dagsorden for de ordinære repræsentantskabsmøder skal mindst indeholde følgende
hovedpunkter:


Registrering af deltagere.



Orientering om den forgangne periode ved formanden for bestyrelsen.



Drøftelse af den regionale programvirksomhed med udgangspunkt i repræsentantskabets rolle som dialogforum.



Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1
uge før repræsentantskabsmødet.
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Eventuelt.

Ved repræsentantskabsmøder, hvor der skal foretages valg indsættes punktet:


Valg i henhold til § 3 og § 7.

Ved repræsentantskabsmøder, hvor der skal udpeges nye medlemmer af repræsentantskabet, indsættes punktet:
. Udpegning af medlemmer til repræsentantskabet i henhold til vedtægtens § 5.
Ved mødet i januar kvartal har formandens orientering om den forgangne periode
karakter af årsberetning, herunder regnskab og budget.
I øvrigt kan der optages punkter på dagsordenen af relevant karakter efter forslag fra
repræsentantskabets formand eller næstformand, TV2 Nords bestyrelse eller direktør
eller enkelte repræsentantskabsmedlemmer. Sådanne forslag skal være formanden i
hænde senest to måneder før repræsentantskabsmødets planlagte afholdelse.
Formanden og næstformanden er ansvarlige for udarbejdelse af dagsorden til ethvert
repræsentantskabsmøde.
§ 12
Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af repræsentantskabets
medlemmer. Opnås et flertal blandt de fremmødte, men dog ikke af 2/3 af alle medlemmer, skal vedtægtsændringsforslaget fremsættes på et nyt repræsentantskabsmøde, hvor alene et flertal blandt de fremmødte er tilstrækkeligt til gyldig vedtagelse.
Stemmeret udøves alene ved personligt fremmøde.

§ 13
Over repræsentantskabets møder og beslutninger føres en repræsentantskabsprotokol.
Protokollen føres af den regionale tv-virksomheds administration.

§ 14
Vedtægten er gældende pr. 2. marts 2017.
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