Vedtaget på ordinær generalforsamling 30.marts 2017

Vedtægter for Selvhjælp Sydvest
§ 1 Navn, hjemsted og virkeområde
Selvhjælp Sydvest er hjemmehørende i
Skærbæk og har sit virkeområde i Tønder
Kommune.
§ 2 Baggrund og formål
Foreningen Selvhjælp Sydvest er stiftet d. 14.
juni 1999.
Foreningens formål er at yde medmenneskelig
støtte til borgere, der står i en vanskelig
livssituation. Støtten ydes i form af
selvhjælpsgrupper, netværks – og
interessegrupper, børne– og ungegrupper,
individuelle samtaler og andre tilbud.
Samtidig ønsker foreningen at bidrage til en
bredere forståelse og accept af, at hjælp til
selvhjælpstanken er til gavn for et stort antal
borgere i Danmark.
Foreningens målgruppe er borgere i Tønder
Kommune og omegn.
Foreningen er uafhængig af politiske,
religiøse, etniske og behandlingsmæssige
interesser.
Foreningens aktiviteter forestås af frivillige
hjælpere og/eller ansatte medarbejdere.
Foreningen er medlem af landsorganisationen
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Vi
tilslutter os ”kvalitetsgrundlaget for
selvhjælp” sammen med en række af
landsorganisationens medlemmer, som
anvender fælles logo.
§ 3 Medlemskab af foreningen
a) Medlemskab af foreningen er åben for alle,
der støtter foreningens formål og respekterer
de grundlæggende værdier.
b) Man er medlem af foreningen, når man har
betalt det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent for indeværende år.
c) Hvert medlemskab berettiger til 1 stemme.
d) Ved manglende kontingentbetaling
udmeldes man automatisk af foreningen

e) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der
aktivt modarbejder foreningens formål eller
groft tilsidesætter de grundlæggende værdier
for foreningens virke. Eksklusionen kan
indbringes for den førstkommende ordinære
generalforsamling, der træffer den endelige
beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
§ 4 Tavshedspligt
Alle i foreningen er underkastet tavshedspligt
i forhold, som den enkelte under udførelse af
sit arbejde i foreningen måtte blive bekendt
med, og som i kraft af deres karakter må
betragtes som personlige og fortrolige.
Tavshedspligten er også gældende ved ophør
som medarbejder i foreningen.
Der sker kun registrering af de oplysninger
om deltagere i selvhjælpsgrupper, der er
nødvendige for at bevare kontakten til dem.
Registrering sker kun med mundtlig accept
fra de pågældende.
Der sker ingen indberetning til de offentlige
myndigheder.
§ 5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er
generalforsamlingen. Den årlige
generalforsamling afholdes inden for årets
første 4 måneder.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent.
2. Formandens beretning.
3. Daglig leders beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskabet for det forløbne år.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Godkendelse af revisor.
7. Indkomne forslag, herunder evt.
ændringer af vedtægter.
8. Valg til bestyrelsen, herunder valg af 2
suppleanter.
9. Fastsættelse af kontingent.
10. Evt.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal
ske skriftligt til alle foreningens medlemmer
med 14 dages varsel.
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Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag,
som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående
betydning, udsendes til medlemmerne senest
3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Formandens årsberetning, vedtægter,
regnskab og kommende budget uddeles på
generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes
ved almindeligt stemmeflertal. Alle
medlemmer af foreningen har stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes
efter bestyrelsens beslutning eller efter en
begrundet skriftlig anmodning fra mindst 25
% af medlemmerne. Ekstraordinær
generalforsamling skal desuden afholdes i
forbindelse med nedlæggelse af foreningen (§
9). Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker skriftligt til samtlige
medlemmer med mindst 14 dages varsel.
§ 6 Ændringer af vedtægter
Vedtægtsændringer kan vedtages på en
rettidigt indkaldt ordinær generalforsamling.
Forslag til ændringer skal vedlægges
indkaldelsen, og kan kun vedtages, såfremt
2/3 af de fremmødte kan stemme herfor.
Vedtægtsændringer vedtaget på
generalforsamlingen er gældende umiddelbart
herefter.
§ 7 Regnskab og revision
Den økonomisk ansvarlige forestår
regnskabsaflæggelse ved den årlige
generalforsamling, hvor regnskabet skal
godkendes. Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet revideres af revisor i
overensstemmelse med krav fra tilskudsydere.
Revisor udpeges for et år ad gangen.
§8 Tegningsregler
a) Foreningens tegnes af formanden og
kassereren i forening eller ved en af disses

forfald af formanden eller kassereren i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
b) Beslutninger om større økonomiske
dispositioner kræver den samlede bestyrelses
tilslutning
§ 9 Bestyrelsen
a) Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2
suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges
for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen, og
indtræder i bestyrelsen, når en plads bliver
ledig. Den indbyrdes rækkefølge begrundes
ved stemmeflertal. Suppleanterne inviteres
med til alle bestyrelsesmøder.
b) Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer.
c) Bestyrelsen træffer afgørelser ved
almindeligt stemmeflertal. Formanden har den
afgørende stemme ved stemmelighed.
d) Bestyrelsen konstituerer sig selv mht.
formand, næstformand, sekretær, kasserer
samt evt. andre poster.
e) Bestyrelsen og medarbejdere arbejder ud
fra funktionsbeskrivelser.
f) Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange
årligt. Dagsorden til møderne godkendes af
formanden.
g) Bestyrelsens økonomiske ansvar:
For foreningens forpligtelser hæfter alene
foreningens formue. Bestyrelsen har ansvar
for at budgettet overholdes inden for
foreningens formue. Den økonomisk
ansvarlige (kasserer) aflægger til enhver tid
regnskabet efter formands og bestyrelsens
anbefaling. Foreningen optager ikke noget
form for lån for hverken ejendom eller
budget.
h) Bestyrelsen har ansættelses – og fyringsret
over daglig leder.
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§ 10 Nedlæggelse af foreningen
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte stemmer
herfor. Efterfølgende bekræftes dette på en
ekstraordinær generalforsamling.
Der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel og
med nøjagtig angivelse af dagsorden.
Ved opløsning af foreningen overlades
eventuel formue og inventar til almennyttige
velgørende formål efter generalforsamlingens
beslutning.

