Vedtægter for Cereda
§1
Navn og hjemsted
1.1.

Brancheorganisationens navn er Cereda.

1.2.

Brancheorganisations hjemsted er i Danmark og dens adresse er angivet i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Bestyrelsen har bemyndigelse til at ændre adressen.
§2
Formål

2.1.

Brancheorganisationens formål er, at:
• Varetage medlemmernes faglige interesser indenfor regnskab og økonomi.
• Højne og videreudvikle medlemmernes faglige kompetencer samt skabe et kollegialt netværk.
• Være med til at sætte dagsordenen i branchen til gavn for medlemmerne.
• Tilbyde relevante og professionelle medlemsfordele af høj kvalitet, der kan være med til
at styrke medlemmernes forretning.
§3
Medlemmer

3.1.

Virksomheder:
Virksomheder, der som hovedaktivitet leverer ydelser inden for bogholderi, regnskab og revision kan være medlem. Virksomheden skal være registreret med branchekode ”692000 Bogføring og revision; skatterådgivning” og være etableret i Danmark, Grønland, Færøerne eller
et andet EU-land.
Et virksomhedsmedlemskab indebærer, at alle medarbejdere, som arbejder inden for branchen, er medlemmer.

3.2.

Personer:
Ledelse/ejer
Virksomheders ledelse og reelle ejere skal være medlemmer, såfremt de deltager aktivt i
virksomhedens drift, og skal leve op til organisationens uddannelseskrav til den medlemskategori, de hører under.
Ansatte
Ansatte medlemmer arbejder minimum hvad der svarer til 15 timer pr. uge med faget og er
ansat i en medlemsvirksomhed. Ansatte medlemmer skal opfylde organisationens efteruddannelseskrav til den medlemskategori de hører under.
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Passive
En person, som tidligere har været medlem under en af de øvrige kategorier, kan blive passivt medlem, såfremt vedkommende i en periode på mere end 12 måneder ikke har eller ikke
forventer at arbejde inden for faget.
Medlem under optagelse
En virksomhed, der har søgt optagelse kan – hvis optagelsesudvalget finder det aktuelt, blive
optaget som ”medlem under optagelse” i en periode på max. 6 mdr.
Ligeledes kan en virksomhed, som pga. udskiftning i ledelsen eller ejerkredsen ikke længere
opfylder kravene til at være medlem, overgå til at være ”medlem under optagelse” i en periode på op til 12 måneder.
3.3.

Det er et krav, at aktive medlemmer har en professionel rådgiverforsikring gennem Cereda
eller en tilsvarende forsikring. Bestyrelsen afgør om forsikringen er tilsvarende.

3.4.

Kun aktive medlemmer af Cereda må offentliggøre medlemskabet af Cereda og benytte organisationens logo. Det har passive medlemmer således ikke tilladelse til.

3.5.

Passive medlemmer har ikke adgang til Cereda’s medlemsfordele men kan deltage i kurser,
arrangementer og det årlige Landsmøde, dog uden stemmeret.

3.6.

Tidligere aktive medlemmer, som ikke længere opfylder kravene til at være aktivt medlem,
kan overgå til at blive passivt medlem.
§4
Medlemmernes forpligtelser

4.1.

Medlemmerne har pligt til at overholde Cereda’s etiske regler samt udvise en adfærd, der
ikke anses for skadelig for organisationens og/eller branchens anseelse.

4.2.

Cereda’s medlemmer har pligt til i udøvelsen af deres erhverv at overholde god bogføringsskik og regnskabsskik. Det gælder også den til enhver tid gældende lovgivning og regler.

4.3.

Medlemmerne er forpligtet til at vedligeholde og udvikle deres viden indenfor branchens arbejdsområder i overensstemmelse med de fastsatte krav og normer.

4.4.

Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og retningslinier fastsat for og af Cereda. Endvidere er medlemmerne forpligtet til rettidigt at betale kontingent til brancheorganisationen.
Medlemmerne er desuden forpligtet til at besvare henvendelser fra brancheorganisationen
og i øvrigt – med forbehold for lovfastsatte fortrolighedsforpligtelser - at afgive oplysninger,
som organisationen anser for nødvendige for, at den kan varetage sit arbejde, herunder at
fastsætte kontingentet.
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§5
Medlemmernes indmeldelse og udmeldelse
5.1.

Anmodning om indmeldelse i Cereda skal ske ved indlevering af ansøgning til Cereda’s sekretariat. Ansøgningen skal ske via organisationens webside.

5.2.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for vurdering af en ansøgers kvalifikationer.

5.3.

Bestyrelsen eller det dertil nedsatte udvalg kan nægte optagelse, såfremt ansøgeren har udvist en adfærd, der har medført eller kan medføre eksklusion af Cereda.

5.4.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Cereda’s sekretariat med mindst en måneds
varsel op til kontingentperiodens udløb. Hvis udmeldelsen ikke er sket inden denne dato, vil
udmeldelsen først have virkning fra det efterfølgende kontingentår.

5.5.

Betales forfaldent beløb, herunder kontingent til Cereda, ikke efter påkrav, anses medlemmet for udmeldt pr. forfaldsdatoen for kravet. Forfaldne beløb kan, uagtet udmeldelsen, inddrives af Cereda.

5.6.

Forfaldent kontingent mv. hverken refunderes eller godtgøres uanset årsag til udmeldelse. Et
medlem har ved udmeldelse, uanset årsag, ikke ret til nogen del af Cereda’s formue eller refusion af det af brancheorganisationen opkrævede eller ret til at benytte organisationens forsikringsordning eller andre goder.

5.7.

Cereda’s medlemmer er ikke berettiget til efter ophør af medlemskabet, uanset grund, på
nogen måde at fremstå som værende medlem af brancheorganisationen, herunder at bruge
organisationens navn eller varemærke/logo.
Overtrædelse heraf kan imødegås af Cereda med ethvert retsskridt, herunder nedlæggelse af
fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Ved overtrædelse af bestemmelsen ifalder det tidligere medlem en konventionalbod på kr. 100.000. Vedkommende tidligere medlem er herudover forpligtet til at betale erstatning til brancheorganisationen for det lidte tab.
§6
Medlemmernes eksklusion

6.1.

Bestyrelsen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, såfremt:
1) Medlemmet groft eller gentagne gange overtræder Cereda’s regler og vedtægter, herunder ved ikke at have betalt kontingent efter påkrav herom eller i øvrigt udviser en adfærd,
der er i strid med organisationens etiske regler.
2) Medlemmet har påført eller medført nærliggende risiko for at påføre andre væsentlig
skade af økonomisk eller anden karakter, ved utilbørlig adfærd, herunder at give urigtige eller misvisende udtalelser.

6.2.

Inden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, skal medlemmet høres om den påtænkte eksklusion og modtage kopi af eventuelt materiale, der forefindes i sagen, og som
danner grundlag for bestyrelsens påtænkte beslutning om eksklusion.
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6.3.

Beslutning om eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt.

6.4.

Forfaldent kontingent mv. refunderes ikke uanset årsag til eksklusionen. Et ekskluderet medlem mister på eksklusionstidspunktet alle rettigheder i Cereda. Et ekskluderet medlem har,
uanset årsag, ikke ret til nogen del af organisationens formue eller refusion af det af organisationen opkrævede.

6.5.

Et medlem, som er ekskluderet af brancheorganisationen, kan forlange at få eksklusionen
taget op på førstkommende Landsmøde. Sagen vil blive taget op efter valg af dirigent på
Landsmødets dagsorden (§7.4) Medlemmet vil have møde-, tale- og stemmeret på Landsmødet indtil en eventuel bekræftelse af eksklusionen.
§7
Landsmødet

7.1.

Ceredas øverste organ er Landsmødet, hvor hvert aktivt medlem har møde-, tale- og stemmeret. Passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

7.2.

Cereda afholder ordinært Landsmøde hvert år i september måned.

7.3.

Indkaldelse til Landsmøde foretages af bestyrelsen.
• Varsling om dato senest 30. april.
• Skriftlige forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 1.august med formål, beskrivelse,
argumentation og ønsket konkret beslutning.
• Endelige forslag, kandidatlister og en dagsorden udsendes senest 4 uger før Landsmødet.
• På Cereda’s webside bekendtgøres dagsordenen, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag, kontingentforslag mm. senest 8 dage før Landsmødet.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Godkendelse af forretningsorden samt valg af referent og minimum to stemmetællere.
• Beretning fra bestyrelsen.
• Beretning fra udvalg og koordineringsteams.
• Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
• Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmerne.
• Godkendelse af kontingent, herunder tilhørende budget.
• Valg af formand (i lige år).
• Valg af 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 1 – 3 i ulige).
• Valg af 1 - 2 bestyrelsessuppleanter.
• Valg af udvalgsposter til udvalg og koordineringsteams.
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
• Eventuelt.

7.4.

7.5.

Landsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal fremmødte eller repræsenterede
medlemmer. Beslutninger på Landsmødet afgøres, hvor andet ikke er bestemt, efter disse
vedtægter med simpelt flertal.

7.6.

På Landsmødet har hvert aktivt medlem én stemme.
Et medlems stemmeret kan ikke overdrages ved en skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
Medlemmer, der er i restance til Cereda forud for Landsmødet, har ikke stemmeret på
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Landsmødet. Medlemmer, der i restance til organisationen 4 uger forud for Landsmødet, har
ikke møderet på Landsmødet.
7.7.

Kandidater, der senest 5 uger før Landsmødets påbegyndelse er anmeldt til Cereda’s sekretariat, optages med navn i alfabetisk orden på den stemmeseddel, der udleveres til deltagerne
på Landsmødet. Kandidaterne har mulighed for at få medtaget en kort præsentation i den
kandidatliste, der udsendes inden Landsmødet.
Navne på kandidater, der ikke er anmeldt inden den angivne frist forud for Landsmødet, kan
dog bringes til forslag på selve Landsmødet og under afstemningen påføres stemmesedlen.
Alle opstillede kandidater - eller deres stillere - har ret til en mundtlig præsentation på Landsmødet.

7.8.

Bestyrelsen skal bestå af 4 - 6 medlemmer, inklusive formanden.

7.9.

Deltagelse i Landsmødet forudsætter tilmelding via Cereda’s webside senest 14 dage før
Landsmødets afholdelse.

7.10.

Ekstraordinært Landsmøde afholdes, når 2/3 del af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer det.

7.11.

En begæring om et ekstraordinært Landsmøde skal indeholde en begrundelse for begæringen og en nøjagtig angivelse af emne og forslag.

7.12.

Bestyrelsen er pligtig til senest 1 måned efter at have modtaget en gyldig begæring , at indkalde til et ekstraordinært Landsmøde med angivelse af emner og forslag. Landsmødet skal
afholdes inden 4 -8 uger efter.

7.13.

Indkaldelsen til ekstraordinært Landsmøde finder sted på samme måde som til det ordinære
Landsmøde, dog skal indkaldelsen med angivelse af tid, sted udsendes senest 4 uger før
Landsmødets afholdelse.

7.14.

Der tages referat af alle Landsmøder med angivelse af de behandlede emner og trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og regnes for uimodsigeligt bevis for det, der
er foregået på Landsmødet. Referatet offentliggøres på Cereda’s webside.
§8
Bestyrelsen

8.1.

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Cereda, herunder de opgaver, der specifikt
er pålagt bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter.

8.2.

Landsmødet vælger Cereda’s bestyrelse, som består af bestyrelsesmedlemmer og formanden. Bestyrelsesmedlemmer og formanden vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde
sted.

8.3.

Formanden har ansvaret for, at bestyrelsen konstitueres.
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8.4.

Bestyrelsen har pligt til at udarbejde en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller deltager i et virtuelt bestyrelsesmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

8.5.

Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Møderne afholdes som udgangspunkt
online, men kan efter behov afholdes som et fysisk møde. Ethvert medlem af bestyrelsen kan
forlange, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde til behandling af et konkret
emne. Bestyrelsen skriver et referat, hvori bestyrelsens arbejde og beslutninger fremgår.
§9
Sekretariat

9.1.

Bestyrelsen kan ansætte et sekretariat til at bistå med driften af brancheorganisationen. Bestyrelsen er leder af sekretariatet og er ansvarlig for at udarbejde en stillingsbeskrivelse eller
lignende aftale, der beskriver opgaver og arbejdsfordeling.
§ 10
Udvalg

10.1.

Landsmødet kan nedsætte en række udvalg, hvis de finder det nødvendigt.

10.2.

Ethvert medlem kan indstille et forslag på Landsmødet om nedsættelse af et ad hoc udvalg.
Sammen med forslaget kan fremlægges et budget for udvalgets arbejde. Udvalget godkendes/afvises på Landsmødet. Et eventuelt budget for udvalget indarbejdes i det samlede budget for Cereda. Bestyrelsen kan altid efter behov nedsætte ad hoc udvalg.

10.3.

Udvalgene refererer til bestyrelsen og arbejder inden for de rammer, bestyrelsen opstiller.

10.4.

Hvis et budget for et udvalg ikke er vedtaget på et Landsmøde, skal det godkendes af bestyrelsen.
§ 11
Lokalgrupper

11.1.

Alle Cereda’s medlemmer har mulighed for at etablere lokalgrupper. Det kan fx være faglige
og/eller sociale netværksgrupper for medlemmer i et geografisk område eller på tværs af
landet. Eventuelt kontingent til en lokalgruppe betales af lokalgruppens medlemmer.
En lokalgruppe kan søge om at få større, konkrete udgifter dækket af Cereda’s fællesbudget.
Dette skal fremsendes som et forslag til Landsmødet.
§ 12
Kommunikation

12.1.

Cereda anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation
med medlemmerne. Brancheorganisationen kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
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12.2.

Cereda kan anvende elektronisk kommunikation til alle meddelelser og dokumenter, som
den i henhold til sine vedtægter og/eller relevant lovgivning skal udveksle med medlemmerne. Det gælder fx indkaldelse til Landsmøder med tilhørende dagsorden og forslag samt
generelle oplysninger fra organisationen til medlemmerne. Generelle dokumenter og meddelelser bliver lagt på organisationens webside og sendes til medlemmerne via e-mail i det
omfang, det er påkrævet.

12.3.

Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at Cereda er i besiddelse af en korrekt e-mailadresse.
§ 13
Kontingent

13.1.

Kontingentets størrelse for det enkelte medlem fastsættes for ét regnskabsår ad gangen på
landsmødet. Kontingentet betales kvartalsvis forud i den 1. kvartalsmåned.
Nyindmeldte medlemmer bliver opkrævet et forholdsmæssigt kontingent fra indmeldelsesdatoen.

13.2.

Kontingentet opkræves hos virksomhedsmedlemmerne.

13.3.

Medlemmer af Erfagrupper skal, udover kontingentet til Cereda, betale et eventuelt kontingent til de enkelte grupper.
§ 14
Regnskab

14.1.

Cereda’s regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Kassereren opstiller regnskabet, som revideres af 2
revisorer i a) En ordinær revision for at konstatere, at regnskabet giver et retvisende billede
og b) En brancheorganisationsmæssig revision for at kontrollere, om bestyrelsen har forvaltet brancheorganisationen ud fra Landsmødets beslutninger. Regnskabet skal afleveres til
bestyrelsen senest den 15. august.
§ 15
Tegnings- og prokuraregler

15.1.

Brancheorganisationen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

15.2.

Bestyrelsen kan meddele prokura, som dog aldrig kan være eneprokura.

15.3.

Der kan ikke optages lån og kreditter hos et pengeinstitut eller anden långiver uden Landsmødets godkendelse. Forslaget skal tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 16
Hæftelse

16.1.

Medlemmerne hæfter ikke for brancheorganisationens forpligtelser. Brancheorganisationens
formue hæfter alene for brancheorganisationens forpligtelser.
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§ 17
Ændring af vedtægter eller brancheorganisationens opløsning
17.1.

Ved forslag om ændring i vedtægterne skal forslaget tiltrædes af de 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

17.2.

Ved forslag om opløsning af brancheorganisationen skal afstemningen være skriftlig og tiltrædes af 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for at være vedtaget. Såfremt et kvalificeret flertal ikke opnås på første Landsmøde, kan bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært
Landsmøde. På det ekstraordinære Landsmøde vil et forslag om opløsning af brancheorganisationen kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

17.3.

Det Landsmøde, der i overensstemmelse med bestemmelserne i § 17.2., har besluttet at opløse brancheorganisationen, træffer også beslutning om, hvorledes brancheorganisationens
midler skal anvendes.

§ 18
Tvister
18.1.

Enhver tvist mellem Cereda og et medlem, som direkte eller indirekte udspringer af medlemskabet af Cereda, herunder spørgsmålet om forståelsen af disse vedtægter, afgøres ved Ceredas værneting. Cereda kan dog som sagsøger i sager mod et medlem vælge at indbringe
sagen for retten ved medlemmets værneting, såfremt Cereda finder det hensigtsmæssigt.
Enhver tvist mellem Cereda og et medlem, som direkte eller indirekte udspringer af medlemskabet, herunder spørgsmålet om forståelsen af disse vedtægter, afgøres i henhold til dansk
ret.
§ 19
Ikrafttræden

19.1.

Disse vedtægter er vedtaget på Cereda’s ordinære Landsmøde den 25. september 2020.
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