Vedtægter for Hjernerystelsesforeningen 2019

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hjernerystelsesforeningen.
Foreningen, som er landsdækkende, har hjemsted i København.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage fælles interesser og forbedre vilkårene for personer med
hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse/post-commotionelt syndrom.

§ 3. Medlemskab
Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at bidrage til foreningens formål.
Medlemskabet er først gyldigt efter indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål.
Beslutningen om eksklusion kan ankes til den førstkommende generalforsamling, hvor de
stemmeberettigede kan afvise eller bekræfte eksklusionen ved simpelt flertal.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
én gang årligt inden udgangen af andet kvartal og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel
med angivelse af dagsorden.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden
har betalt forfaldent kontingent. Der kan alternativt stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan der
kun stemmes for tre personer inkl. egen stemme.
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Stk. 2.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
-

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning til godkendelse
Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 3.
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 to uger forud for afholdelsen af den ordinære
generalforsamling.
Stk. 4.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (med over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer). Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende
stemmeberettigede. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det
over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger
efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 til 9
bestyrelsesmedlemmer. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal have senfølger efter
hjernerystelse/post-commotionelt syndrom. Valgperioden er to år.
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Op til 5 suppleanter vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode til at indtræde i
bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder permanent i valgperioden.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder
frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Den kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 2.
Bestyrelsen er bemyndiget til:
-

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske
anliggender.

-

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.

-

At meddele prokura.

Stk. 3.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret til
bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer
er tilstede. Der stemmes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget. Efter hvert bestyrelsesmøde skrives et beslutningsreferat. Ekstraordinært
bestyrelsesmøde afholdes, når to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 4.
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem har fravær i tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder,
samt inaktivitet i bestyrelsesarbejdet i samme periode, har den øvrige bestyrelse mulighed for
at ekskludere det pågældende bestyrelsesmedlem.
Forud for beslutningen om eksklusion modtager bestyrelsesmedlemmet en skriftligt motiveret
advarsel med en indsigelsesfrist på 14 dage. En eventuel indsigelse behandles på
førstkommende bestyrelsesmøde. Både udsendelse af advarsel og den endelige eksklusion
kræver 2/3 flertal.
Beslutningen om eksklusion kan ankes til den førstkommende generalforsamling, hvor de
stemmeberettigede kan afvise eller bekræfte eksklusionen ved simpelt flertal. Anken har ikke
opsættende virkning.
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§ 7. Lokalforeninger
Hovedbestyrelsen kan medvirke til etablering af lokalforeninger. Lokalforeningernes vigtigste
opgave er at arbejde for opfyldelse af foreningens formål i lokalområdet. Lokalforeningens
vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Ethvert medlem af Hjernerystelsesforeningen er automatisk medlem af en lokalforening,
såfremt der er oprettet og godkendt en sådan i det område, hvor vedkommende er bosat.
Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at opløse en lokalforening, hvis lokalforeningen
modarbejder foreningens formål. En opløsning kræver 2/3 stemmeflertal til det aktuelle
hovedbestyrelsesmøde. Opløsningen af en lokalforening kan ankes ved førstkommende
generalforsamling.
Ved en lokalforenings ophør overgår lokalforeningens økonomiske overskud og ejendele til
landsforeningen.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens
regnskab føres af kassereren, ligeledes føres medlemsregister af kassereren eller betroet
administrativ medarbejder.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren skal fremlægge
sine bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet forud for
generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Kassereren kan på egen hånd betale udgifter på op til 2.000 kr. fra foreningens konto. I alle
andre tilfælde tegnes foreningen skriftligt af mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formanden eller næstformanden.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Udbetalinger over 10.000 dkk kræver som minimum en bestyrelsesvedtaget godkendelse af
beløbets størrelse samt en formålsberettigelse der føres til protokol.
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§ 10. Vederlag
Intet medlem af bestyrelsen eller arbejdsgruppe inden for foreningen må uden bestyrelsens
godkendelse modtage vederlag for sit arbejde.
Bestyrelsesmedlemmer med beskæftigelse inden for commotioområdet må ikke søge
økonomisk vinding eller sammenblande økonomiske interesser i henhold til det pågældende
erhverv og bestyrelsesarbejdet, men kan søge bestyrelsens forhåndsgodkendelse.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 12. Datering
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2019.

______________________________
Kim Friedrich
Landsformand

______________________________
Rune Havgaard Sørensen
Dirigent, GF 2019
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