VEDTÆGTER – Efterladte efter selvmord – Lokalkreds Fyn
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er ”Efterladte efter selvmord – Lokalkreds Fyn”. Vi er en del af Landsforeningen for
efterladte efter selvmord og som sådan underlagt landsforeningens vedtægter.
§ 2. Lokalkredsen formål
Lokalkredsens formål er at danne et lokalt netværk, som kan komme efterladte efter selvmord til gavn, og
derudover at medvirke til at opfylde landsforeningens formålsparagraf.
§ 3. Medlemskab
Medlemmer af Landsforeningen for efterladte efter selvmord der er bosiddende på Fyn er automatisk
medlem af ”Efterladte efter selvmord – Lokalkreds Fyn”.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er lokalkredsens øverste myndighed.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, hvoraf over halvdelen skal være
efterladte. Derudover vælges 2 suppleanter. Valget er gældende for 2 år; første gang er halvdelen dog på
valg efter 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ordinær generalforsamling som skal finde sted inden udgangen af april indkaldes med mindst 2 ugers varsel
med brev eller mail til medlemmerne. Der vedlægges en foreløbig dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet, tilsendes formanden skriftligt senest 1 uge inden mødet.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Godkendelse af endelig dagsorden
Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
Årsregnskabet til godkendelse
Valg af bestyrelse samt suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker
det.
§ 5. Afstemning
På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages
omvalg; hvis der fortsat er stemmelighed bortfalder punktet/forslaget
Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten finder det nødvendigt, eller hvis et medlem begærer det.
Ved valg af tillidsposter, der skal ske skriftlig, er antal stemmer afgørende. Ved stemmelighed trækkes lod.
§ 6. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal godkendes og underskrives af kassereren og
formanden.
§ 7 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Der kan disponeres på foreningens konto
samt Netbank af formanden + kassereren eller andre, der er bemyndiges hertil af bestyrelsen.
§ 8. Opløsning
Opløsning af foreningen kan besluttes på generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, såfremt
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.
Ved opløsning tilfalder en eventuel formue landsforeningen.
§ 9. Tavshedspligt
Alle, der har et tillidshverv i foreningen, er omfattet af tavshedspligt vedrørende personlige forhold, som
vedkommende har måttet erfare gennem tillidshvervet.
”Efterladte efter selvmord - Lokalkreds Fyn” blev genetableret efter nogle års pause ved stiftende generalforsamling 22.
maj 2014. Revideret udgave af vedtægter vedtaget på generalforsamling 9. marts 2017.

