Vedtægter for CittaSlowforeningen
i Mariagerfjord Kommune
§1
Foreningens navn er: CittaSlowforeningen, Mariagerfjord. Foreningen er stiftet af:
En kreds af borgere i Mariager i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.
Forenings hjemsted er: Mariager by, Mariagerfjord Kommune.

§2
Foreningens formål:
Foreningens formål er, i forbindelse med Mariagers certificering som CittaSlow by, at være bindeled mellem byen Mariagers samlede forenings- og forretningsliv og den enkelte borger med henblik på at fremme
byens potentiale, i forhold til handels-, turist-, kultur og bymæssige udviklingsmuligheder. Desuden skal
foreningen sikre at byen lever op til de kriterier, der blev lagt til grund for certificeringen som CittaSlow
by, og inspirere byens og kommunens virksomheder til at opnå certificering som CittaSlow-aktør.

§3
Medlemmer:
Alle interesserede kan tegne medlemskab af CittaSlowforeningen. Medlemsskabet er personligt.
Forudsætningen for stemmeret på Årsmødet, er at man har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Foreninger og virksomheder kan via en certificering opnå særligt medlemskab af foreningen.

§4
Foreningens arbejde:
CittaSlowforeningen ledes af et CittaSlowråd, der vælges/udpeges iht. nærmere bestemmelser.
CittaSlowrådet varetager den direkte forbindelse til Mariagerfjord Kommune og til eventuelle andre
myndigheder.
CittaSlowrådet er forhandlingsberettiget i forhold til den internationale CittaSlow-bevægelse, og
herunder delegeret ved netværksmøder mellem andre CittaSlow-byer/lande, evt. i forening med
kommunalt udpegede repræsentanter.
CittaSlowrådet skal nedsætte et økonomi- og sponsorudvalg, der har til opgave at fremskaffe økonomiske midler til foreningens arbejde.
CittaSlowrådet er at anse som høringsberettiget i sager, der vedrører Mariagers videre udvikling.
CittaSlowrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, der i forbindelse med varetagelsen af opgaven er berettiget til egenhændigt at søge assistance fra eks. kommunale forvaltninger og/eller andre myndigheder.
Arbejdsgrupperne er forpligtet at holde CittaSlowrådet orienteret om de tiltag, der gøres.
CittaSlowrådet indkalder til Årsmøde, hvor alle er velkomne, og hvor der orienteres bredt om
igangværende og fremadrettede initiativer.
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§5
Årsmødet:
Foreningen afholder Årsmøde hvert år i september måned* med følgende dagsorden:
1. Årsberetning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
3. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsform.
4. Valg af repræsentanter til CittaSlowrådet, jfr. § 6
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. Orientering om kommende tiltag, og inspirationdebat fra/med mødedeltagerne.
8. Forslag fra foreningens medlemmer
9. Eventuelt
Indkaldelse til Årsmøde foregår via direkte besked til alle medlemmer, samt gennem orientering i
medierne. Indkaldelse til årsmødet sker senest 2 uger inden mødets afholdelse. Forslag til behandling i
pkt. 8 skal være Rådet i hænde senest 1 uge inden årsmødet.

§6
Foreningens ledelse og organisering:
CittaSlowforeningen ledes af et CittaSlowråd på 7 medlemmer, der udpeges/vælges således
• Mariagerfjord Byråd udpeger 2 medlemmer af sin midte
• Handels-/erhvervslivet udpeger 1 medlem bla ndt de certificerede aktører. Udpegning foregår i lige år
• Turistforeningen for Mariager og omegn udpeger 1 medlem i ulige år.
• Derudover vælges på årsmødet 3 medlemmer, som med fordel kan repræsentere øvrige foreninger,
netværk og institutioner, 2 i lige år og 1 i ulige år.
Udpegnings-/valgperioden er to år. Dog følger de af Mariagerfjord Byråd udpegede den kommunale
valgperiode.
Udpegede medlemmer har en personlig suppleant. Suppleanter for de valgte medlemmer vælges på
årsmødet. Genudpegning/genvalg kan finde sted.
Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær. Den økonomiansvarlige er formand for Rådets økonomi- og sponsorudvalg (iht. §4).
Tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret):
• En repræsentant fra Visit Mariagerfjord
• En repræsentant fra den kommunale administration. Som udgangspunkt en medarbejder fra
Fagenheden for Kultur og fritid, men andre administrative medarbejdere fra kommunen kan
involveres ad hoc.
Hvervet som medlem af CittaSlowrådet er ulønnet.
CittaSlowrådet udarbejder en forretningsorden for arbejdet.

* Ændret fra marts til september som vedtaget på Årsmødet 2015
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§7
Certificering og anvendelse af logo
Navnet CittaSlow og CittaSlow-logoet (en snegl) er et juridisk beskyttet varemærke. CittaSlow-international har autoriteten til at lade foreningen anvende varemærket CittaSlow i henhold til gældende regler
for anvendelse af logoet.
Foreningen skal til enhver tid følge CittaSlows regelsæt om anvendelse af navnet og logoet.
Anvendelse af CittaSlow-navnet og logoet for personlige eller kommercielle grunde er forbudt. Aktørers
autorisation til at anvende navnet CittaSlow og CittaSlow logoet gives af CittaSlowrådet iht. nærmere
bestemmelser.
CittaSlowrådet kan til enhver tid fratage aktøren retten til at anvende CittaSlow-navn og -logo.

§8
Aflæggelse af regnskab og dialog med kommunen
Foreningen udarbejder et årsregnskab, der fremlægges og godkendes af Årsmødet. Regnskabet følger
kalenderåret. Årsregnskabet fremsendes til Mariagerfjord Kommune senest 31. marts.
CittaSlowrådet afholder et årligt møde med Udvalget for Kultur og fritid, hvor der redegøres for økonomi,
aktiviteter, fremtidsplaner m.v.

§9
Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Vedtægterne kan kun ændres på et ordinært årsmøde og kun hvis 2/3 af de på årsmødet fremmødte
medlemmer stemmer herfor efter indstilling fra et flertal i CittaSlowrådet.
Foreningen kan opløses, hvis formålet med dens dannelse ikke længere er til stede, og hvis et 2/3 flertal
af de fremmødte medlemmer på årsmødet godkender nedlæggelse efter indstilling fra CittaSlowrådet.
Økonomiske midler tilfalder – i forbindelse med en opløsning – almene formål i Mariager By.
Vedtægtsændring skal godkendes af Mariagerfjord kommune. Opløsning af foreningen skal godkendes
af Byrådet i Mariagerfjord kommune.

Vedtaget på stiftende Årsmøde
Marts 2013
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