Vedtægter for Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi

§1 Navn og hjemsted
Forummets navn er ’Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi (FORVIR). Forummets hjemsted er
instituttet: International Business Communication, Copenhagen Business School.

§2 Medlemmer
Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi er et fagligt samarbejdsforum. Medarbejdere i offentlige
organisationer, institutioner mv., der anvender videnmodellering, herunder terminologisk begrebsarbejde,
f.eks. i forbindelse med digitaliseringsarbejde og kommunikation, kan blive medlemmer. Hvis man ønsker at
blive medlem henvender man sig herom til sekretariatet (danterm@cbs.dk).

§3 Formål
Forummets formål er at styrke terminologisk begrebsarbejde kvantitativt og kvalitativt med henblik på at
skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi.

§4 Aktivitetsområde
Forummets aktivitetsområde kan være at skabe:
•

overblik og videndeling ved at
o udarbejde, offentliggøre og vedligeholde et nationalt domænelandkort, som for hvert domæne
angiver, hvilket terminologisk begrebsarbejde der udføres
o fremme medlemmernes mulighed for at trække på hinandens viden og erfaringer
o bidrage til fælles forståelse og ensartet definition af begreber på tværs af organisationer

•

metodefælleskab og kvalitetssikring ved at
o udbrede kendskabet til standarder for og metoder og værktøjer til terminologisk begrebsarbejde
o formulere generelle kvalitetskriterier for terminologisk begrebsarbejde

•

markedsføring af terminologisk begrebsarbejde ved at
o tilvejebringe metode til udarbejdelse af business-cases for terminologisk begrebsarbejde
o indsamle og offentliggøre succeshistorier og konkrete business-cases

§5 Organisation
5.1 Generalforsamling
Forummets øverste organ er generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de
tilstedeværende organisationer. På generalforsamlingen har hver fremmødt organisation én stemme. Ved
paritet tæller formandens stemme dobbelt. Der afholdes generalforsamling én gang om året, i andet kvartal.
Sekretariatet indkalder med mindst tre ugers varsel alle medlemmer til generalforsamlingen med angivelse af
dagsorden. Generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med et ordinært medlemsmøde. Forslag til
dagsordenen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

5.2 Formand
Forummet vælger på generalforsamlingen, blandt forummets medlemmer, en formand for et år ad gangen.

5.3 Medlemsmøder
Indkaldelse og afholdelse af medlemsmøder går på skift blandt medlemmerne. Det indkaldende medlem har
ansvar for at udarbejde referat og videresende dette til sekretariatet. Der kan indkaldes til særlige
medlemsmøder, hvis der er behov for dette, f.eks. hvis der opstår et umiddelbart behov for at træffe
beslutninger, som forpligter forummet.

5.4 Sekretariat
Sekretariatsfunktionen varetages af DANTERMcentret. Sekretariatet varetager vedligeholdelse af forummets
websted, herunder opdatering af medlemslisten og upload af referater og mødeindlæg.

5.5 Websted
Forummet driver et websted, hvor materiale af interesse for forummet kan publiceres, for eksempel resultater
af forummets aktiviteter og relevante links. Webstedet har både en ekstern, offentlig tilgængelig del og en
intern, beskyttet del, til hvilken der kræves login. Generel information om FORVIRs formål og aktiviteter og
andet, som vurderes at have almen interesse, herunder logoer og navne for medlemmernes organisationer og
medlemmernes arbejdstitler og navne publiceres på den eksterne del. Mødereferater og andet, som ikke
vurderes at have almen interesse, publiceres på den interne del.

§6 Aktiviteter
Medlemmerne tager initiativ til aktiviteter i henhold til vedtægternes paragraf 3 og paragraf 4. Det kan fx
være afholdelse af møder, etablering af arbejdsgrupper og afholdelse af konferencer, seminarer og kurser
m.v.

§7 Gæster
Medlemmerne kan – efter formandens godkendelse - invitere personer, der ikke opfylder kravene til
medlemskab, f.eks. studerende og private virksomheder, til at deltage i forummets aktiviteter.

§8 Økonomi
Forummet har ikke egen økonomi.

§9 Opløsning og omstrukturering
Ved ekstraordinær generalforsamling kan der vedtages ændringer i vedtægterne og opløsning af forummet,
såfremt der er flertal herfor.

§10 Datering
Således vedtaget på forummets generalforsamling den 1/6 2012.

