Vedtægter
Navn og hjemsted
§ 1 stk. 1
Foreningens navn er Vulvodyni Foreningen og den har hjemsted i København.
Formål
§ 2 stk. 1
Foreningens formål er at sætte fokus på og udbrede kendskabet til vulvodyni. Endvidere at varetage
de vulvodyniramtes interesser.
§3

stk. 1

Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a.:
-

indsamle og udbrede viden/oplysninger om vulvodyni
oprettelse af hjemmeside
oprettelse af støttegrupper for vulvodyniramte og støttegrupper for deres pårørende
oprette ekspertgruppe
støtte forskning i vulvodyni
støtte op om oprettelse af vulvodynikliniker

Medlemsskab
§ 4 stk. 1
Som medlem kan optages kvinder, der lider af kronisk vulvar smerte f.eks. i de ydre kønsorganer.
§ 4 stk. 2
Som støttemedlem kan optages medlemmernes pårørende og alle andre personer, virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger, der kan gå ind for foreningens formål.
Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen. De har taleret, men har ikke stemmeret og
kan ikke vælges til bestyrelsen.
§ 4 stk. 3
Kontingent, hvis størrelse vedtages på generalforsamlingen, følger regnskabsåret. Der betales fuldt
kontingent i indmeldelses- og udmeldelsesåret.
Generalforsamlingen
§ 5 stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i
marts eller april måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
§ 5 stk. 2
Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest
14 dage før mødet og bekendtgøres senest otte dage før.

§ 5 stk. 3
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode. Generalforsamlingen vælger
desuden 2 suppleanter og 2 revisorer for ét år af gangen.
§ 5 stk. 4
Dagsordenen indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning om foreningen i det forløbne år og om planlagte aktiviteter i det følgende år.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Bestyrelsen fremlægger fastsættelse af kontingent for det følgende år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget.
Valg af formand. (hvert 2. år)
Valg af bestyrelsen. (2 på valg hvert 2. år)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.

§ 5 stk. 5
Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan dog kun ske, såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
§ 5 stk. 6
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 2 måneder
har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, dog kan der dispenseres i særlige tilfælde. Bestyrelsen ansøges herom senest 2 uger før generalforsamlingen.
§ 5 stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/4 af
medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelsen sker som angivet i §5 stk. 1.
Bestyrelsen
§ 6 stk. 1
Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen ved næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6 stk. 2
Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i foreningen med kassereren.
Formanden kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale sædvanlige regninger.
§ 6 stk. 3
Foreningen ledes af bestyrelsen, som tilstræber at mødes 6 gange om året. Bestyrelsen udarbejder
dagsorden til hvert møde. Det tilstræbes, at beslutninger træffes i enighed og kun undtagelsesvis
ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.
Der udarbejdes beslutningsreferat, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 6 stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
§ 6 stk. 5
Bestyrelsen kan suspendere medlemmer, der modarbejder foreningens interesser. Eksklusionssager
skal forelægges på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse om evt.
eksklusion. Den suspenderede har taleret under generalforsamlingens behandling af sagen.
Økonomi og regnskab
§ 7 stk. 1
Foreningens midler kommer fra medlemskontingenter og kan derudover fremskaffes ved private eller offentlige bidrag, fonde o.lign., indsamlinger, arv, gaver eller anden form for indtægt.
§ 7 stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkeltmedlemmer.
§ 7 stk. 3
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen
valgte revisorer.
Opløsning
§ 8 stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, som har
dette emne, som punkt på dagsordenen. Vedtagelse skal ske med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
§ 8 stk. 2
Ved opløsning doneres foreningens evt. formue til forskning indenfor et relevant område, der vælges på den ekstraordinær generalforsamling.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. november 2000.

