Vedtægter

Vedtægter for ME Foreningen
Stiftet1.februar1992

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1: ME Foreningen (ME Association, Denmark)
Stk. 2: ME Foreningen har hjemsted på sekretariatets til enhver tid
værende adresse.

§2 Formål
Stk. 1: ME Foreningen har til formål at bekæmpe ME
Stk. 2: ME Foreningen skal virke for:
- at ME forebygges
- at ME-patienter behandles
- at de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af ME begrænses
- at kendskabet til og forståelsen for ME øges

Stk. 3: Myalgisk Encephalomyelitis (ME) er en fysisk/biologisk sygdom, der er
klassificeret i WHO´s diagnosekodesystem ICD-10, som en neurologisk syg
dom. ME er den betegnelse, som er anbefalet i de internationale konsen
suskriterier for ME (ICC), Carruthers et al. 2011.
Stk.4: Myalgisk Encephalomyelitis: The International Consensus Criteria (ICC)
Carruthers et al. 2011, anvendes som de oﬃcielle kriterier for ME.

§3 Medlemmer
Stk. 1: Som medlem kan optages alle, der lider af ME, er pårørende til en
person med ME, eller på anden måde har sympati for Foreningens
formål.
Stk. 2: Privatpersoner såvel som foreninger, firmaer, selskaber, institutioner,
kommuner og organisationer kan optages som medlem af Foreningen.
Stk. 3: Kontingentet fastsættes af Foreningens generalforsamling for det kom
mende regnskabsår. Kontingent opkræves ved indmeldelse og ved hvert
kalenderårs begyndelse. Ved indmeldelse er medlemskabet først gyldigt,
når Foreningen har modtaget kontingentindbetaling. Ved indmeldelse
efterførstejulibetalesiindmeldelsesåretreduceretkontingent.
Stk. 4: Medlemmer bosat på samme adresse kan vælge at betale et samlet
familiekontingent for hele husstanden. Alle i husstanden betragtes som
selvstændige medlemmer, men husstanden modtager kun ét medlemsblad. Familiekontingentet fastsættes ligeledes på generalforsamlingen.
Stk. 5: Bestyrelsen kan ved begrundet ansøgning, for et år ad gangen, bevilge
kontingentnedsættelse.
Stk. 6: Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Foreningen.
Æresmedlemmer skal have ydet en ekstraordinær indsats for MEramte eller ME Foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfritaget. Nye
æresmedlemmer skal bekendtgøres i forbindelse med afholdelse af
generalforsamling.
Stk.7: Foreninger, organisationer, advokater, sundhedsfaglige og andre, som
gennem deres virke bidrager til Foreningens arbejde, kan bevilliges
kontingentfritagelse.

§4 Foreningens organer
Stk. 1: Foreningens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, eventuelle
arbejdsgrupper samt lokalgrupper.

§5 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er ME Foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Tid
og sted fastsættes af bestyrelsen
Stk. 3: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt mindst 7
uger før generalforsamlingen afholdes. Foreningens medlemsblad anses
for tilstrækkeligt.
Stk. 4: Forslag fra Foreningens medlemmer skal være Foreningen i hænde
senest 5 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5: Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes endelig indkaldelse
med dagsorden, revideret regnskab, handlingsplan og budget.
Foreningensmedlemsblad anses for tilstrækkeligt.
Stk. 6: Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der er fyldt 16 år og har
været medlem af Foreningen i min 2 måneder og ikke er i
kontingentrestance.
Stk. 7: Valgbarhed på generalforsamlingen, har enhver der er fyldt 18 år og har
været medlem af Foreningen i min 2 måneder og ikke er i kontingen
trestance.
Stk. 8: Et medlem der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges,
hvis der foreligger skriftlig accept fra den pågældende.
Stk. 9: Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag
6. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan og
budget for indeværende år. Handlingsplan og budget kan ændres i
forhold til fremkomne ønsker og forslag og skal vedtages på
generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer og suppleant(er) til bestyrelsen.
8. Valg af intern revisor.
9. Eventuelt. Under dette dagsordenspunkt kan der ikke
tages beslutninger.
Stk. 10: Beslutninger på generalforsamlingen træﬀes ved simpelt flertal med
mindre vedtægterne forskriver anden majoritet.
Stk. 11: Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre flertallet af de
stemmeberettigede deltagere forlanger skriftlig afstemning. Valg til
bestyrelsen foregår dog ved hemmelig afstemning, blot ét medlem
kræver det.

Stk. 12: På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt. Ingen personer kan have fuldmagt for mere end 3 medlemmer. Et ikke-medlem.
kan medbringe fuldmagter til generalforsamlingen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det,
eller det skriftligt forlanges af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, mindst
1/4 af medlemmerne eller intern revisor.
Stk. 2: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger
efter begæring herom. Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages
varsel, og inkludere dagsorden.

§7 Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne
vælges for en toårig periode, hvor henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer
(ved 5-mands bestyrelse) og 3 (ved 5 mands
bestyrelsen) er pa valg hver andet ar. Gen
valg kan finde sted. Bestyrelsen skal have mindst 1 suppleant.
Suppleanterne vælges for et ar ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Bestyrelsen skal afholde mindst 4 møder om året. Bestyrelsen
kan ved en forretningsorden fastsætte yderligere regler for sit virke.
Stk. 3: Det tilstræbes at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer har ME.
Stk. 4: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal i øvrigt indkaldes, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
Stk. 5: Ved første møde efter en generalforsamling, fordeler bestyrelsen opgaverne
mellem sig og nedsætter relevante udvalg.
Stk. 6: Bestyrelsen kan anmode om bistand til specifikke opgaver blandt
medlemmerne. Større opgaver kan lægges ud i arbejdsgrupper.
Stk. 7: Bestyrelsen samt de af denne, nedsatte udvalg, er beslutningsdygtige, når
mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, eller ved
dennes forfald næstformanden, er til stede.
Stk. 8: På såvel bestyrelses- som udvalgsmøder træﬀes beslutninger ved
simpelt flertal.
Stk. 9: Der hersker åbenhed om alle bestyrelsens beslutninger, undtaget er dog
personsager. Alle bestyrelsesmødereferater kan rekvireres på
forlangende.
Stk. 10: Alle hverv i Foreningens bestyrelse er ulønnede. Foreningen kan benytte sig af
betalt konsulenthjælp og anden freelanceassistance uden for bestyrelsen.

§8 Lokalklubber og -grupper
Stk. 1: Der kan i Foreningens regi oprettes lokalklubber og –grupper. Ved
lokalklubber forstås et formaliseret samarbejde mellem Foreningens
medlemmer i et lokalområde. Ved lokalgrupper forstås et uformelt
samarbejde mellem Foreningens medlemmer i et lokalområde.

Stk. 2: Alle medlemmer kan tage initiativ til oprettelse af klubber og
grupper.
Disse kan efter bestyrelsens godkendelse straks påbegynde deres
aktiviteter.
Stk. 3: Klubber og grupper kan anmode Foreningen om økonomisk støtte til
aktiviteter.
Stk. 4: Bestyrelsen kan ophæve klubber og gruppers virke, hvis de overtræder
Foreningens vedtægter eller på anden måde modarbejder Foreningen.
Ubrugte midler bevilliget af Foreningen tilfalder i så fald denne.
Stk. 5: Klubber etablerer sig med vedtægter og konstituerer sig med formand,
næstformand og kasserer og koordinerer sine aktiviteter med
Foreningens bestyrelse. Vedtægterne udformes i overensstemmelse
med Foreningens vedtægter og godkendes af bestyrelsen.
Stk. 6: Grupper skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf en er kontaktperson
til Foreningen. Gruppen skal holde mindst et møde om året.

§9 Sekretariat
Stk. 1: Foreningen opretholder, så vidt det er økonomisk forsvarligt, et
sekretariat med kontor i lejet lokale. Foreningens arkiv og lager skal
befinde sig på kontoret.
Stk. 2: Den daglig drift varetages af sekretariatet, som tilstræbes bemandet
frivilligt og ulønnet. Sekretariatet skal som minimum have én ugentlig
åbningstid, eventuelt i form af telefontid. Sekretariatet skal have både
post- og e-mailadresse.

§10 Tegningsret
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden, subsidiært af næstformanden i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele prokura
Stk. 3: Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af
Foreningen indgåede forpligtigelser.

§11 Regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en
registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal godkendes af
den på generalforsamlingen valgte interne revisor.
Stk. 2: Bestyrelsen skal til en hver tid kunne anmode om en oversigt over
Foreningens økonomi til kontrol af regnskab og pengebeholdning,
herunder anvendelsen af fonds- og legatmidler.

§12 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling når 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne.

