Stk. 5.
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen hæfter ikke
personligt for foreningens gæld.
Stk. 6.
Bestyrelsen ansætter Centerleder. Øvrigt fastansat personale ansættes af bestyrelsen i samråd med centerlederen. Centerlederen varetager sekretariats funktioner overfor bestyrelsen og er ansvarlig for den daglige ledelse af
Centeret.
Stk. 7.
Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat fra alle møder.
Stk. 8.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 9.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelses medlemmer er til stede.
Stk. 10.
Bestyrelsen udpeger en revisor.
Stk. 11. Bestyrelsessammensætning.
”Vi tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancher, og som
besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer, eksempelvis inden for ledelse, strategi og økonomi.”
Stk. 12. ”Kommunens Frivilligkonsulent tilbydes deltagelse i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret”.
§ 9. Regnskab, budget og et evt. kontingent:
Stk.1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Kassereren skal inden 15. februar fremlægge foreningsregnskabet for revisionen.
§ 10. Vedtægtsændringer:
Stk.1.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, før de kan træde i kraft.
§ 11. Opløsning af foreningen:
Stk.1.
Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke den sidste afholdes mindst 1 måned og højest 2 måneder efter
den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.
Stk. 2.
Foreningens formue og ejendom skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom tilfalde et eller flere
sociale projekter, hvis formål ligger op ad formålet med Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn på
Således redigeret og vedtaget på generalforsamling den 22.06.2020
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Medlemmer

Vedtægter
for
foreningen
Frivilligcenter & Selvhjælp
Faaborg-Midtfyn

FRIVILLIGCENTER & SELVHJÆLP FAABORG-MIDTFYN
§ 1. Navn og hjemsted:
Stk.1.
Foreningens navn er: FRIVILLIGCENTER & SELVHJÆLP FAABORG-MIDTFYN
Stk.2.
Foreningen har hjemsted i Ringe og dækker med sine aktiviteter primært Faaborg-Midtfyn
kommune.
§2. Formål:
Stk. 1.
Foreningen har 2 ligestillede formål:
*

Støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet primært inden for
social– og sundheds området.
Forbygge og afhjælpe problemer for mennesker, der befinder sig i svære livssituationer.

*
Stk. 2.
Foreningen fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og områdets offentlige forvaltninger.
Stk. 3.
Foreningen er partipolitisk neutral og er uafhængig af økonomiske og religiøse interesser.
§ 3. Medlemskab:
Stk. 1.
Som medlem kan optages foreninger, netværk og enkeltpersoner, der aktivt benytter sig af foreningens tilbud og/eller
støtter formålet.
Stk. 2.
Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål, kan udelukkelse alene besluttes på en
ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, hvor det på forhånd er optaget som et punkt på
dagsordenen. Eksklusion skal ske med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Stk. 3.
Genoptagelse af udelukket medlem kan kun ske på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling,
hvor dette er optaget som et punkt på dagsordenen.
§ 4. Medlemmers rettigheder og pligter:
Stk. 1.
Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. En forening eller et netværk har stemmeret som enkeltperson.
Der stemmes ikke ved fuldmagt.
§ 5. Generalforsamlingen:
Stk. 1.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal,
dog gælder særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Den ordinære generalforsamling indkaldes
med mindst én måneds varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Stk. 3.
Forslag- som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen - skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Fra 7 dage før generalforsamlingen kan medlemmer afhente indkomne forslag, bestyrelsens beretning, budget og revideret regnskab på foreningens adresse.

Stk. 4.
Dagsordenen for foreningens generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1)
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2)
Bestyrelsens beretning til godkendelse
3)
Regnskab og budget til godkendelse
4)
Fastlæggelse af et eventuelt kontingent
5)
Indkomne forslag
6)
Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
7)
Valg af revisor
8)
Eventuelt
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk.1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagorden og den afholdes
senest 3 uger efter begæringen er bestyrelsen i hænde.
Stk. 3.
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som generalforsamlingen.
§7. Valg af afstemningsregler:
Stk. 1.
Kun fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan deltage i valg og afstemning.
Stk. 2.
Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. På stemmesedlen må skrives op til det antal navne, som er på valg. Et navn må
kun skrives én gang.
Stk. 3.
Afstemningen foregår ved håndsoprækninger. Skriftlig afstemning kan begæres, hvis mindst 1/3 af de fremmødte
medlemmer ønsker det.
Stk. 4.
Stillede forslag bortfalder ved stemmelighed.
§8. Bestyrelsen:
Stk. 1.
Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af bestyrelsen på 5 personer,
som vælges for 2 år ad gangen, hvor hhv. 3 og 2 personer er på valg hvert andet år. Der vælges 2 suppleanter , der er
på valg hvert 1 år.
Stk. 2.
På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer. Derudover fordeler bestyrelsen arbejdsopgaver indbyrdes og fastlægger en mødeplan for resten af året. Kommunale repræsentanter kan ikke bestride formands– eller næstformandsposten.
Stk. 3.
Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer og projektmedarbejdere som observatører. Dog kan møderne lukkes ved
behandling af personspørgsmål.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan ekstraordinært indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

