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§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA.	  
Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. 
Stk. 3. STA er en del af  Den Internationale Hoved Skole i Hamburg. 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Værne om, udvikle og viderebringe den Taekwon-Do vi har fået af DSBN Shin, Boo 
Young, kaldet Shinwonhwa Taekwon-Do - forkortet SWH TKD. 

Stk. 2. Samle og styrke skoler, instruktører og elever i Den Danske Shin Won Hwa Skole.  

Stk. 3. Virke som sammenslutning og organisation for skoler, instruktører, sortbælter og 
elever der træner SWH TKD. 

Stk. 4. Tilbyde, arrangere og afholde instruktør uddannelser, kurser, camps, 
fællestræninger, samt kulturalle og sociale begivenheder. 

Stk. 5. STA forestår gradueringer for Kup, Poom og Dangrader, samt certificering og 
udstedelse af STA Pas. 

Stk. 6. STA er Non Profit 

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages: 

1.1. Taekwon-Do Skoler der træner SWH TKD 
1.2. SWH Instruktører 
1.3. Sortbælter der træner SWH TKD under DSBN Shin, Boo Young 
1.4. Enhver elev, som træner SWH TKD på en godkendt SWH TKD Skole. 

Stk. 2. Indmeldelse 

Indmeldelse sker ved at oprette en profil på foreningens Klubmodul. 
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent og er godkendt af 
STA’s bestyrelse. 

Stk. 3. Udmeldelse 

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et år. 

Stk. 4. Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes tidsbegrænset eller permanet, såfremt 
vedkommendes opførsel strider mod STA’s vedtægter og formål. Udelukkelse og eksklusion 
kan besluttes af en enig bestyrelse, når begge parter er hørt. Udelukkelse og eksklusion 
beretter ikke en tilbage betaling af årskontingent. 

Stk. 5. Kontingent 
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Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent. 
Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 

Generalforsamlingen fastsætter kontingenter for følgende medlemsskaber: 

1. Skoler  
2. Instruktører  
3.Sortbælter 
4.Elever 

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 1.1 Generalforsamlingen overses af Dansk Shin Won Hwa’s Ælderråd. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og 
indkaldes med mindst tre ugers varsel. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer med gyldigt 
medlemsskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af Årskontingent: 

	 - Skoler 
	 - Instruktører 
	 - Sortbælter 
	 - Elever 

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af bestyrelse: 

	 - Formand 
	 - Næstformand 
	 - Sekretær 
	 - Kasserer 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og en suppleant 

	 1. ______________________________ 
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	 Suppleant. ______________________________ 

	  

11. Valg af 1 revisor 

12. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger forud for den ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af én på generalforsamling valgt dirigent.  

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved 
håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. 

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt 
begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 
bestyrelsen kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§ 6. STA daglige ledelse 

Stk. 1. STA daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, næstformanden, 
sekretæren og kassereren består af 1 medlem. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder STA i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse opgaver. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er til stede. 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og forlægges i revideret form senest 4 
uger inden den ordinære generalforsamling. 
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Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.  

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører STA’s medlemsregister. 
Kassereren kan få tildelt en assistent, denne udpeges af bestyrelsen. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på den forgående generalforsamling valgte revisor. 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.  

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede ledelse.  

Stk. 2. Der påhviler ikke STA’s  medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 
der påhviler foreningen. 

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på. 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver de aktive Shin Won Hwa skoler efter den 
opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser. 

§ 11. Datering 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 

Den 21. november 2015 

Dirigentens underskrift: 

Bestyrelsens underskrift:
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