Vedtægter for Forum for Lighed i Sundhed
§1. Foreningens navn og hjemsted:
stk. 1.
Foreningens navn er: Forum for Lighed i Sundhed
stk. 2.
Foreningens hjemsted er: Foreningens adresse er pt. den siddende formands adresse eller arbejdsadresse
som fungerer som sekretariats adresse
§2. Formål:
stk. 1.
Foreningen er en non-profit, ikke religiøs og ikke partipolitisk forening, som organiserer alle med interesse
for at arbejde med et skabe mere Lighed i Sundhed, samt personer og organisationer, som sympatiserer
med foreningens formål.
stk. 2.
Foreningens formål er:




At skabe opmærksomhed på betydningen af at skabe Lighed i Sundhed
At fremme dialogen med beslutningstagere omkring initiativer der til fremme Lighed i Sundhed
At arbejde for at fremme dokumentation, forskning i og oplysning om Lighed i Sundhed

stk. 3.
Foreningens formål søges opfyldt ved:




at deltage i udviklingsaktiviteter og i den offentlige debat, såvel generelt som i forbindelse med
specifikke udmeldinger på området
at viderebringe relevant information til alle med interesse for Lighed i Sundhed
at samarbejde med de som har interesse i at fremme foreningens formål

§. 3. Medlemmer
stk. 1.
Som medlem kan optages alle, der har interesse for foreningen.
stk. 2.
Medlemmer er alle der har indmeldt sig i foreningen.
stk. 3.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
stk. 4.
Ethvert medlem af foreningen kan opsige sit medlemskab med foreningen ved skriftlig henvendelse til
formanden.
stk.5
Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader
foreningens interesser eller anseelse
§4 Kontingent

Medlemskab er gratis
§5 Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad
gangen.
Stk. 2. Formand, evt. næstformand og evt. kasserer og evt. sekretær vælges ved første bestyrelsesmøde,
der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til
stede. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige sektioner og udvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan aflønne
bestyrelsesmedlemmer eller ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.
§. 6. Generalforsamling
stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
stk. 4.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel af formanden, indeholdende dagsorden,
tid og sted.
stk. 5.
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være fremsendt
til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere.
Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremtidige planer og evt. budget.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af 1.revisor
Valg af 1.revisorsuppleant
Eventuelt

§. 7. Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt stiller
krav herom overfor bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det fornødent.
stk. 2.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ud sendes senest 4 uger efter begæringens modtagelse hos
bestyrelsen.
stk. 3. Bestyrelsen udsender indkaldelse med 14 dages varsel med motiveret dagsoden
§. 8. Afstemningsregler
stk. 1.
Stemmeret har ethvert medlem, der har er registreret som medlem af foreningen.
stk. 2.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde eller ved fuldmagt fremsendt til formanden.
stk. 3.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af
nærværende vedtægter.
stk. 4.
Foreningens opløsning, kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen, på en derpå følgende generalforsamling.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er
tilstede, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
stk. 5.
Ændringer af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for en ændring.
§9. Tegningsret
stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem
§. 10. Foreningens opløsning
stk. 1.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler doneres til velgørende formål, som generalforsamlingen
beslutter ved opløsningen.
§. 11. Revision
stk. 1.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen sker i
overensstemmelse med god revision, og afleveres til foreningen i underskrevet stand.
§. 12. Regnskab
stk. 1.
Såfremt foreningens gennemfører indtægtsgivende aktiviteter aflægges der regnskab der fremlægges og
godkendes på generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Den 14. december 2016

