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Vedtægter for

Center for Internetforskning

§ 1 Centrets navn, oprettelse og hjemsted

Centrets navn er Center for Internetforskning.

Centret er oprettet d. 18. september 2000.

Centrets hjemsted er Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Uni-

versitet.

§ 2 Formål

Centrets formål er at fremme forskning i internettets samfundsmæssige og kul-

turelle funktioner og betydninger.

Til fremme af formålet kan Centret bl.a. have følgende aktiviteter inden for dets

fagområde:

• at være samlingssted og forum for forskere, der arbejder med human- og

samfundsvidenskabelig internetforskning

• at arrangere interne og eksterne forskningsseminarer, konferencer o.lign.

• at arbejde for etableringen af ph.d.-stipendier

• at formidle forskningen (via udgivelser, foredrag, undervisning mm.)

• at være videnscenter for internetforskning (f.eks. via dokumentationscenter

og netportal)

• at skabe et netværk med henblik på orientering og vidensudveksling i forbin-

delse med Centrets arbejde
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• at være samarbejdspartner i forskningsprojekter ved andre forskningsinstitu-

tioner

• at arbejde for tilknytning af nationale og internationale gæsteforskere

Herudover vil centret bidrage til det humanistiske fakultets prioriterede indsat-

sområder, hvor det er fagligt relevant.

§ 3 Medlemmer

Centret er organiseret som en forening for forskere, der arbejder aktivt med

human- og samfundsvidenskabelig internetforskning. Det forudsættes, at nye

medlemmer afleverer en kort præsentation af deres forskningsområde og ak-

tuelle projekter i en form, der er egnet til offentliggørelse.

§ 4 Generalforsamling

Centrets medlemmer udøver deres medlemsrettigheder gennem generalforsam-

lingen.

Generalforsamlingen er Centrets øverste myndighed.

Der afholdes mindst én årlig generalforsamling. Herudover kan der indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne kræver det.

Dagsordenen for generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden
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4. Bestyrelsens beretning

5. Regnskab

6. Foreningens aktiviteter i den kommende periode

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse og af personlige suppleanter

9. Eventuelt

Alle medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Hvert frem-

mødt medlem har én stemme.

Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst én måneds varsel. Endelig

dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes til besty-

relsen senest 3 uger før mødet og udsendes til medlemmerne sammen med den

endelige dagsorden.

Forslag kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, undtaget dog vedtægtsæn-

dringer (jvf. § 7) og spørgsmål om eksklusion samt opløsning af Centret (jvf. §

8).

§ 5 Bestyrelsen

Center for Internetforskning ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer.

a) Bestyrelsens sammensætning
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Bestyrelsens medlemmer vælges blandt Centrets medlemmer på generalforsam-

lingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

For hvert medlem kan vælges en personlig suppleant, der indkaldes og indtræder

som ordinært medlem ved et ordinært medlems varige forfald inden for valgpe-

rioden.

Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være heltidsansat videnskabeligt per-

sonale på Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Generalforsamlingen udpeger et af disse medlemmer til Centerleder. Center-

lederen indkalder til bestyrelsesmøder og varetager de løbende forretninger i

overensstemmelse med bestyrelsens afgørelser.

Bestyrelsen tegnes af Centerlederen i sager, hvor der kan opnås enighed i besty-

relsen.

b) Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen holder møder, så ofte Centerlederen eller mindst 2 bestyrelses-

medlemmer finder det fornødent.

Centerlederen leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen vælger selv en næstformand, der virker i Centerlederens fravær.

Bestyrelsen afgør derudover selv sin forretningsorden.
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c) Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til opgave:

• at drøfte og fremlægge forslag til Centrets virksomhed

• at koordinere Centrets virksomhed

• at repræsentere Centret udadtil

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til løsning af særlige opgaver.

Bestyrelsen kan desuden tage initiativ til etablering af forskningsprojekter, f.eks.

gennem ansøgninger til nationale og internationale forskningsfonde.

§ 6 Økonomi

Alle forskningsaktiviteter i Centrets regi skal i videst muligt omfang finansieres

af eksterne midler. Institutioner eller institutter kan, i overensstemmelse med

gældende regler, vælge at bidrage med ordinære forskningsbevillinger til finan-

siering af deres del af fælles forskningsprojekter.

§ 7 Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer skal godkendes på en generalforsamling med et flertal på

2/3 af de fremmødte medlemmer. Opnås dette ikke, kan der indkaldes til ny

generalforsamling, hvor de pågældende ændringsforslag kan vedtages med sim-

pel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 8 Indmeldelse, udmeldelse og opløsning

Personer, der opfylder medlemskravet (jvf. § 3), kan optages af bestyrelsen og

blive medlemmer af Centret med øjeblikkelig virkning.
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Medlemskabet løber frem til og med førstkommende generalforsamling og

ophører automatisk, hvis man ikke deltager i generalforsamlingen. Medlemmer

der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan anmode om fortsat

medlemsskab, såfremt de opfylder medlemskravet (jvf. § 3).

Et medlem kan melde sig ud af Centret med øjeblikkelig virkning.

Et medlem kan ekskluderes, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på en gener-

alforsamling stemmer herfor.

Centret kan opløses hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsam-

ling stemmer for et behørigt varslet forslag. Opnås dette ikke, kan der indkaldes

til ny generalforsamling, hvor de pågældende ændringsforslag kan vedtages med

simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle aktiver (resterende annuumsmidler,

bogbestand, maskinel mv.) Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus

Universitet, med mindre generalforsamlingen i forbindelse med opløsningen har

truffet anden beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Således vedtaget i Århus, 17. august samt 9. september 2005.


