Vedtægter for LFS
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er LFS (Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende).
Foreningens hjemsted er Laplandsgade 4, st., 2300 København S.
§ 2 Formål
LFS ønsker at varetage de spiseforstyrrede og deres pårørendes interesser, samt stille ressourcer, aktiviteter og
værktøjer til rådighed i dagligdagen. Endvidere vil LFS via dialog og kommunikation fremme forståelsen og viden
omkring spiseforstyrrelser.
Foreningens hovedformål er følgende:
-

At bidrage til at forbedre vilkårene for spiseforstyrrede og deres pårørende.

-

At skabe et univers (hjemmeside) hvor spiseforstyrrede og deres pårørende dagligt kan få råd, inspiration,
motivation, støtte og forståelse.

-

Aktivt at fremme undersøgelser og forskning indenfor spiseforstyrrelser, der bl.a. skal føre til optimerede
behandlingsformer.

-

Aktivt at søge samarbejde med alle parter og aktører, der beskæftiger sig med spiseforstyrrelser; f.eks.
behandlere, terapeuter, læger, politikere, andre foreninger, de spiseforstyrrede selv samt deres pårørende.

-

At kigge kritisk på diagnosekriterierne som de er i dag og komme med forslag til ændringer.

-

At kæmpe for samme behandling som fysiske sygdomme. Ikke skulle vente til ”det er slemt nok”.

-

At fremme al information omkring spiseforstyrrelser, så der opnås større forståelse for
sygdommen/tilstanden.

-

At skabe og udgive bøger, brochurer mm. på området.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder og institutioner, der kan tilslutte sig foreningens
formålsparagraf.
Enkeltpersoner skal være mindst 15 år på indmeldelsestidspunktet.
Et medlem kan ekskluderes efter beslutning i bestyrelsen, såfremt denne skader foreningens omdømme. En sådan
beslutning kan ikke ankes.
§ 4 Kontingent
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i perioder tilbyde særlige rabatordninger.
Betaler et medlem ikke kontingent, bortfalder medlemskabet og alle medlemsfordele straks.

§ 5 Organisatorisk opbygning
Foreningens virksomhed udøves gennem følgende organer:
1) Generalforsamlingen
2) Bestyrelsen
3) Nedsatte udvalg
4) Sekretariatet
Den daglige ledelse udføres af sekretariatet, som helt eller delvist kan udgøres af bestyrelsen.
§ 6 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kassér.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Suppleanter kan efter
bestyrelsens afgørelse deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.
Afgår formanden i utide fungerer næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
Møder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og der bør afholdes mindst 4
møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres beslutningsprotokol for alle afholdte møder.
Foreningen tegnes af formand alene / næstformand + kassér / flertal i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til bestemte opgaver.
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftaler med sponsorer og andre bidragsydere.
Sekretariatet aflønnes efter indsats inden for rammerne af det godkendte budget.
Bestyrelsen kan beslutte at aflønne udvalgsledere efter indsats.
§ 7 Regnskab
Første regnskabsperiode er fra d. 4. juli 2016 til d. 31. december 2017. Herefter følger regnskabsperioden
kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen.
§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året inden udgangen af 1. kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af tid, sted og dagsorden. Det gøres kvartalet før i
nyhedsbrevet og med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

På den ordinære generalforsamling skal dagsorden blandt andet indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand/kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til formanden med
forslagsstillernes underskrift, senest 1 uge før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem én stemme.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning,
medmindre der forlanges skriftlig afstemning.
Der laves referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af formand, referent og dirigent.
§ 9 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om dette punkt. Hvis
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der
er til stede.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/10 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes
behandlet.
§ 11 Opløsning
Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, såfremt dette vedtages med mindst 3/4 af
de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Opnås et
sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til
stede.
Den sidst siddende bestyrelse skal med hensyntagen til formålsparagraffen for LFS tage stilling til, hvilket velgørende
formål midlerne skal tilfalde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 4. juli 2016

______________________________
Underskrift referent

____________________________________
Underskrift dirigent

