TV 2 | ØSTJYLLAND
VEDTÆGTER FOR REPRÆSENTANTSKABET
§ 1. Lovgrundlag, navn og sendeområde
Stk. 1. Repræsentantskabet er dannet i henhold til ”Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed” samt ”Bekendtgørelse om
vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder”
Stk. 2. Navnet på den regionale tv-virksomhed er TV 2 | ØSTJYLLAND.
Stk. 3. TV 2 | ØSTJYLLANDs sendeområde er angivet i den til enhver tid gældende public-service kontrakt med
kulturministeren.
Stk. 4. TV 2 | ØSTJYLLANDs bestyrelse har det overordnede programansvar.
TV 2 | ØSTJYLLANDs direktion har det daglige programansvar.

§ 2. Repræsentantskabets formål og opgaver
Stk. 1. Repræsentantskabet virker som programråd.
Stk. 2. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte den regionale programvirksomhed og kan afgive udtalelse
herom til den regionale virksomheds bestyrelse og direktion.
Stk. 3. Repræsentantskabet vælger seks af bestyrelsens syv medlemmer. Et medlem af bestyrelsen er medarbejdervalgt.

§ 3. Sammensætning
Stk. 1. Repræsentantskabet har op til 75 medlemmer med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og
samfundsliv, jf. bilag 1(medlemslisten).
Stk. 2. Medlemmerne skal repræsentere en del af det regionale kultur- og samfundsliv i TV 2 | ØSTJYLLANDs
sendeområde. Sammensætningen foretages af TV 2 | ØSTJYLLANDs repræsentantskab.

§ 4. Udpegning til repræsentantskabet
Stk. 1. Udpegningsperioden for repræsentantskabets medlemmer er fire år.
Udpegningsperioden udløber pr. 31. december i året med kommunalvalg.
Stk. 2. Udpegningsproceduren påbegyndes i oktober kvartal i året med kommunalvalg. Det nye repræsentantskab
konstituerer sig på førstkommende møde i den nye udpegningsperiode, d.v.s. april mødet, jfr. § 5.
Stk. 3. Genudpegning kan finde sted.
Stk. 4. Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne. Ved varigt forfald skal de respektive organisationer udpege nyt
medlem. Forfald til tre på hinanden følgende møder uden afbud betragtes som varigt forfald.
Stk. 5. Medlemskabet bortfalder, hvis et medlem ikke længere repræsenterer en del af det regionale kultur- og
samfundsliv eller ophører med at repræsentere den, der har udpeget vedkommende.

§ 5. Konstituering
Stk. 1. Repræsentantskabet vælger formand og næstformand.
Stk. 2. Ved valg vælges først formand dernæst næstformand. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 3. Valgene foretages på det første møde i hver ny udpegningsperiode, jfr. § 4, stk. 2. Ved vakance i en valgperiode
vælges en afløser for resten af valgperioden.
Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

§ 6. Møder
Stk. 1. Repræsentantskabet afholder møde mindst to gange årligt. Dato for afholdelse af næstfølgende ordinært
repræsentantskabsmøde fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra formanden. Dagsorden udsendes
mindst 14 dage før repræsentantskabsmødet. Emner med dagsordensforslag, som et medlem af
repræsentantskabet ønsker behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest fire uger før mødet.
Stk. 2. Formanden kan indkalde til yderligere møder, hvis det skønnes at være behov herfor eller når mindst ¼ af
medlemmerne med angivelse af dagsorden forlanger det, dog med mindst tre ugers varsel.

Stk. 3. Eventuelt afbud meddeles TV 2 | ØSTJYLLAND senest dagen før mødet.
Stk. 4. Møderne ledes af formanden, eller i hans fravær af næstformanden, der drager omsorg for udsendelse af
mødereferat senest 14 dage efter mødet. Hvis både formanden og næstformanden har forfald, udpeger de
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer en ny mødeleder.
Stk. 5. I repræsentantskabets møder deltager bestyrelsen og direktionen for TV 2 | ØSTJYLLAND. Andre kan deltage
efter invitation fra formanden eller med repræsentantskabets godkendelse.

§ 7. Stemmeregler
Stk. 1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når 1/3 del af medlemmerne er til stede. Hvis 2 medlemmer af
repræsentantskabet kræver det, er afstemning skriftlig.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 3. Beslutning om ændringer i vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Udgifter
Stk. 1. Hvervet som medlem af repræsentantskabet er ulønnet. Der tilkommer medlemmerne befordringsgodtgørelse og
diæter for mødedeltagelse.
Stk. 2. Udgifterne ved repræsentantskabets virksomhed, herunder sekretærbistand, afholdes af TV 2 | ØSTJYLLAND.

§ 9. Valg til bestyrelsen for TV 2 | ØSTJYLLAND
Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer.
Stk. 2. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, kommunalbestyrelser, regionsråd eller EU-parlamentet kan ikke
være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen. Der kan alene ske umiddelbart genvalg af
bestyrelsesmedlemmer én gang. Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Er på
valg hvert andet år.
Stk. 4. Ordinært valg til bestyrelsen afholdes på repræsentantskabets efterårsmøde i lige årstal.
Stk. 5. Valget er gældende fra 1. januar følgende år.
Stk. 6. Bestyrelsen kan ikke afsættes i valgperioden. Hvis et medlem ikke længere repræsenterer en del af det regionale
kultur- og samfundsliv i TV 2 | ØSTJYLLANDs sendeområde og/eller udtræder af repræsentantskabet udtræder
medlemmet umiddelbart af bestyrelsen. Hvis et medlem udtræder, vælges et nyt medlem for den resterende del
af den udtrædendes valgperiode.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Konstitueringen sker umiddelbart efter valget.

§ 10. Repræsentantskabets valg til bestyrelse
Stk. 1. Valgbar er medlemmer af TV 2 | ØSTJYLLANDs repræsentantskab.
Stk. 2. Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes personlige og faglige kvalifikationer,
således at mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssigt indsigt repræsenteres.
Stk. 3. Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til bestyrelsen.
Stk. 4. Forslag til kandidater skal meddeles senest 21 dage før repræsentantskabsmødet hvor der er valg. En
kandidatliste og en præsentation af kandidaterne udsendes sammen med dagsordenen 14 dage før mødet.
Stk. 5. Ved afstemning afgiver hvert medlem af repræsentantskabet et antal stemmer, svarende til det nærmeste hele tal
over halvdelen af det det antal bestyrelsesmedlemmer der skal vælges. Stemmerne afgives på forskellige
kandidater og valget afgøres ud fra stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg blandt dem, der fik lige
mange stemmer. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Der foretages skriftlig afstemning.

§ 11. Medarbejdernes valg til bestyrelsen.
TV 2 | ØSTJYLLANDs fastansatte medarbejdere vælger et medlem til bestyrelsen ved indirekte valg.

Ikrafttrædelse.
Vedtægterne for repræsentantskabet for TV 2 | ØSTJYLLAND, der er vedtaget på repræsentantskabsmødet i april 2007,
træder i kraft straks efter vedtagelsen. Ændringerne af vedtægterne for repræsentantskabet for TV 2 | ØSTJYLLAND,
der er vedtaget på repræsentantskabsmødet i oktober 2011, træder i kraft straks efter vedtagelsen. Seneste ændring
vedtaget på mødet i november 2013, træder i kraft straks efter vedtagelsen. Seneste ændring vedtaget på mødet d. 9.
april 2015 træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Aarhus d. 9. april 2015
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