Vedtægter for IA Sprog København
December 2016

Navn, hjemsted og formål
§1

IA Sprog er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune.
IA Sprog har binavnene Sprogcenter IA København og Sprogcenter Indvandrernes Dag- og Aftenskole København (IA København).
stk. 2
IA Sprogs formål er:
• At tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, herunder i henhold til driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
• At fremme samarbejdet og forståelsen mellem danskere og indvandrere.
• At erhverve og administrere ejendomme til brug for arrangementer af kulturel og oplysende art, som
samlingssted for danskere og indvandrere.
• At danne forum for alsidige diskussioner og debat om indvandrernes forhold i Danmark, herunder at optage
kontakt med, medvirke til at stifte eller give økonomisk støtte til andre organisationer og personer, der
beskæftiger sig med indvandrer-problematikken.
• At tage initiativ til, drive eller yde økonomisk støtte til kulturelle arrangementer, kursusvirksomhed, samt til
rådgivning, vejledning og informationstjeneste under forskellige former.
stk. 3
IA Sprog er medlem af DOF.

Bestyrelsens sammensætning
§2

IA Sprog ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Indvandrernes
OplysningsCenter (IOC) samt et medlem valgt som medarbejder-repræsentant blandt alle ansatte.
stk. 2
IA Sprogs forstander er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
stk. 3
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 2 år.
stk. 4
Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles Københavns Kommune.
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Bestyrelsens opgaver
§3

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af IA Sprog og fastlægger efter indstilling fra IA Sprogs forstander
den årlige virksomhedsplan og godkender budget og regnskab.
stk. 2
Bestyrelsen skal virke for fremme af IA Sprogs virksomhed.
stk. 3
Bestyrelsen ansætter og afskediger IA Sprogs forstander og godkender efter indstilling fra IA Sprogs forstander ansættelse og afskedigelse af centrets personale i øvrigt.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for forstanderens virksomhed og kan bemyndige ledere til i
nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.
stk. 5
Bestyrelsen er overfor Københavns Kommune ansvarlig for IA Sprogs drift, herunder forvaltningen af kommunale tilskud.

Regler for bestyrelsens arbejde m.v.
§4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der begge skal udpeges blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.
stk. 2
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal
afholdes, når mindst 1 bestyrelsesmedlem skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af motiveret dagsorden.
Mødet skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er fremsat.
stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Afgørelser træffes ved
simpel stemmeflerhed blandt de afgivne ja/nej- stemmer, blanke stemmer medtælles ikke.
I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
stk. 4
Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.
stk. 5
For IA Sprogs bestyrelse, forstander og andre ansatte finder bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2
om habilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.
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stk. 6
Bestyrelsens beslutninger noteres i en protokol. Referat af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsens medlemmer.

IA Sprogs daglige ledelse
§5

IA Sprogs daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte forstander.
stk. 2
Forstanderen skal påse:
• at undervisningen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
• at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige.
• at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes.
• at alle bevillingsmæssige krav og påbud overholdes.
• at IA Sprogs virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.
stk. 3
Forstanderen skal arbejde for:
• at der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem centret, øvrige uddannelsesinstitutioner, kommuner, andre offentlige myndigheder, erhvervslivet m.fl. inden for centrets dækningsområde.
• at der mellem personalet og ledelsen og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde
der er befordrende for centrets virksomhed og service.

Regnskab og revision
§6

IA Sprogs regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet, der revideres af en af bestyrelsen valgt statsaut. eller registreret revisor, skal være udarbejdet og
fremlagt til godkendelse på et bestyrelsesmøde senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en revisionsinstruks i henhold til driftsoverenskomsten med
Københavns Kommune.

Tegningsret
§7

IA Sprog tegnes enten af bestyrelsens formand og IA Sprogs forstander i forening eller af en af disse i forening
med bestyrelsens næstformand.
stk. 2
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over IA Sprogs faste ejendomme kræves underskrift af
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
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IA Sprogs aktiver
§8

IA Sprogs aktiver må kun anvendes til fremme af IA Sprogs formål. Likvide midler skal, med undtagelse af
nødvendig
kassebeholdning, anbringes betryggende, så de giver størst muligt afkast. Alle IA Sprogtilhørende værdipapirer skal noteres i IA Sprogs navn.

Nedlæggelse
§9

Beslutning om IA Sprogs nedlæggelse træffes af bestyrelsen og godkendes af IOC´s bestyrelse.

stk. 2

IA Sprogs nettoformue skal ved nedlæggelse efter beslutning fra bestyrelsen og godkendelse af bestyrelsen i
IOC anvendes til fremme af integrationen af indvandrere og flygtninge, herunder til undervisnings- og uddannelsesformål.

Vedtægter
§ 10

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at samtlige bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og at vedtægtsændringerne i øvrigt godkendes af IOC’s bestyrelse.

Overgangsbestemmelser
§11

Vedtægternes bestemmelse om bestyrelsessammensætning er gældende fra den 1. december 2016.

Således vedtaget af bestyrelsen, den 14. juni 2016.

Således godkendt af bestyrelsen i IOC, den 10. november 2016
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