FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE

Vedtægter
for
Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 3. Foreningen er stiftet af de tidligere organisationer: De Samvirkende Centralforeninger af
Sygekasser i Danmark og De Forenede Sjællandske Sygekasser.
§ 2.
Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er:
at

yde støtte til i Danmark bosiddende sygdomsramte erhvervsaktive borgere til delvis dækning
af udgifter til rekreationsophold i Danmark eller udlandet. Støtte forudsætter, at vedkommende er henvist til et rekreationsophold af et hospital, en speciallæge eller en alment praktiserende læge, og for så vidt angår rekreationsophold i udlandet, at den henvisende læge angiver, at et rekreationsophold i udlandet er af særlig betydning som følge af klimatiske forhold
eller andet. Støtte til rekreationsophold kan tillige ydes til en sygdomsramt ansøgers ægtefælle, samlever eller børn i tilfælde, hvor familien har været særligt belastet i anledning af ansøgers sygdom, ligesom støtte kan ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter for en
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ansøgers medhjælper, når det er påkrævet, at ansøgeren bistås af en anden person som følge af
sin sygdom eller handicap,
at

yde støtte til rekreationshjem eller lignende institutioner i Danmark eller udlandet,

at

yde støtte til samme persongruppe til anskaffelse af hjælpemidler (dog ikke køretøjer eller
andre transportmidler eller sådanne hjælpemidler, som stilles til rådighed af det offentlige, eller hvortil støtte kan opnås fra det offentlige), der er af væsentlig betydning for vedkommendes mulighed for trods sin sygdom eller handicap at opretholde et erhverv,

at

yde støtte til fremme af projekter (herunder lægelig og anden forskning), der i væsentlig grad
har som mål eller konsekvens direkte eller indirekte at tilgodese i Danmark bosiddende sygdomsramte erhvervsaktive borgere, og i øvrigt,

at

bidrage til, at sygdomsramte, herunder personer med fysiske og psykiske handicaps, opnår
tilknytning til arbejdsmarkedet, respektive kan forblive i et erhverv.

Stk. 2. Foreningen kan herudover i særlige tilfælde yde støtte til sygdomsbekæmpende foranstaltninger i øvrigt og til udbredelsen af kendskabet til de særlige forhold, der gør sig gældende for
grupper af sygdomsramte.
§ 3.
Medlemskredsen.
Stk. 1. Foreningen kan beslutte at optage som medlemmer, organisationer, kommuner,
erhvervsvirksomheder, foreninger og institutioner, der ønsker at støtte og vil virke for foreningens
formål. Et medlem skal være indforstået med, altid at efterleve foreningens sociale formål.
Medlemmet skal altid varetage en ansøgers interesse.
Ved optagelsen betales et af repræsentantskabet fastsat indskud, dog mindst 5.000 kr.
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Foreningen kan beslutte, at lade en repræsentant for en medlemsorganisation, hvor repræsentanten
ikke længere skal repræsentere medlemsorganisationen, grundet fratrædelse som følge af efterløn
eller pension, forblive som personlig fuldgyldigt medlem af foreningen, såfremt den afgående
repræsentant måtte ønske dette.
Stk. 2. Et medlems udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel. Erlagte indskud eller ekstraordinære
bidrag og tilskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse, men tilfalder foreningen som ejendom.
§ 4.
Repræsentantskabet.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af indtil 3 repræsentanter
fra hver af de i § 3 tilsluttede medlemmer.
Stk. 2. Hvert medlem af foreningen har 3 stemmer uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes ved skriftlig meddelelse til de udpegede repræsentanter.
Stk. 4. Medlemmerne skal meddele: Stilling, navn og adresse på de udpegede repræsentanter umiddelbart efter, at udpegningen har fundet sted.
Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer
er repræsenteret på mødet. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet
medlems repræsentant.
Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog §§ 12 og 13.
§ 5.
Ordinære repræsentantskabsmøder.
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Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen fastsætter stedet for repræsentantskabsmødet. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsordenen for repræsentantskabet er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af størrelsen af indskud i h.t. § 9.
5. Forslag.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§ 6.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden beslutter det, eller et flertal
af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette.
Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, sker med et efter forholdene rimeligt varsel, efter at beslutningen er truffet eller efter modtagelse af den skriftlige begæring om afholdelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
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§ 7.
Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, og udgøres af en formand
og en næstformand samt 3 af repræsentantskabets øvrige medlemmer.
Intet medlems repræsentanter kan dog besætte mere end 1 bestyrelsespost.
Stk. 2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Stk. 3. Formanden og næstformanden vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. I lige år vælges formanden og i ulige år vælges næstformanden. De øvrige 3
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Hvert år vælges tillige 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 8.
Administrationen.
Bestyrelsen kan overlade den daglige ledelse af foreningen til en forretningsfører, der tillige fungerer som sekretær for repræsentantskabet og bestyrelsen.
§ 9.
Økonomi.
Stk. 1. Foreningens kapital anbringes i obligationer, aktier, investeringsbeviser samt kontant
indestående. Obligationer og aktier skal være noteret på en anerkendt børs. Investeringsbeviser skal
være udstedt i danske kroner. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster regnskabsføres som
kapitalbevægelser. Til foreningens rådighedsbeløb til uddeling m.v. kan ud over et regnskabsårs
nettoindtægt helt eller delvis henføres realiserede kursgevinster (dispositionskontoen).
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Stk. 2. Tilskud og støtte som anført i § 2 ydes af de til dispositionskontoen henførte midler. Uddeling af foreningens kapital kan alene ske på grundlag af en vedtagelse herom på et repræsentantskabsmøde med majoritet som anført i vedtægtens § 12.
Stk. 3. Foreningens aktiver omfattende obligationer, aktier og/eller investeringsbeviser skal være
indlagt i et depot, i et dansk pengeinstitut, oprettet i foreningens navn. Foreningens kontante midler
placeres på en eller flere konti i samme pengeinstitut ligeledes oprettet i foreningens navn.
Stk. 4. Afkastet af foreningens kapital, medlemsindskud samt eventuelle gaver og tilskudsbeløb
indtægtsføres over resultatopgørelsen, med mindre gave- eller tilskudsgiver måtte have fastsat noget
andet.
Stk. 5. Størrelsen af indskud ved optagelse fastsættes for et år ad gangen af repræsentantskabet efter
indstilling fra bestyrelsen. Indskuddet kan dog ingensinde fastsættes til mindre end 5.000 kr.

§ 10.
Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen
på det ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 11.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med forretningsføreren.
§ 12.
Vedtægtsændringer.
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Vedtægterne kan ændres på et ordinært repræsentantskabsmøde, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 13.
Foreningens opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan opløses af et repræsentantskab, hvor 2/3 af foreningens medlemmer har
givet møde, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Beslutter et ikke-beslutningsdygtigt repræsentantskab at fremme forslaget om foreningens
opløsning, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde tidligst 14 dage efter afholdelse af det første
repræsentantskabsmøde På dette nye repræsentantskabsmøde kan opløsning vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af mødte medlemmer.
Stk. 3. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler tilfalde almennyttige formål.
*
Ovenstående vedtægter er vedtaget på Foreningens repræsentantskabsmøde den 8. april 2019.
Som dirigent på nævnte repræsentantskabsmøde:
___________________________________
John Dybart
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