Foreningen Støttegruppen for Ludomaner (FSFL)
VEDTÆGTER for
Foreningen Støttegruppen For Ludomaner (FSFL)
CVR nr. 34667594
§1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er:

Foreningen Støttegruppen For Ludomaner

Foreningens hjemsted er:

Københavns Kommune

Foreningen er landsdækkende
§2 - Foreningens formål
Stk. 1. Foreningen har til primært formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for
mennesker, der er i behandling for ludomani og/eller er tilknyttet en behandler eller et
behandlingssted for ludomani samt at udføre samme arbejde til fordel for ludomaner,
der ønsker en spillefri tilværelse ved at hjælpe dem med at søge hjælp og behandling.
Foreningen drives efter FSFL’s koncept.
Stk. 2. Foreningen har endvidere det formål at yde frivillig hjælp til selvhjælp for den i Stk 1.
nævnte målgruppe
Stk. 3. Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.
Stk. 4. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:
A. Afholdelse ugentlige støttegruppemøder.
B. Arrangementer og afholdelse af foredragsaftener og/eller temaaftener for
ludomaner/foreningens medlemmer og deres pårørende.
C. Udøvelse af forebyggende arbejde mod ludomani ved f.eks. at afholde foredrag i
skoler og institutioner.
D. Etablering og drift af lokaler til afholdelse af støttegruppe- og andre møder.
E. Arrangementer af tema- og støttedage for socialt udsatte samfundsgruppe.
§3 - Medlemmer
A. Den frivillige forening består som A medlemmer af en kreds af personer, der ønsker
at yde en frivillig indsats til fordel for den angivne målgruppe som støttegruppeledere.
B. Derudover består den frivillige forening af B medlemmer der udgøres af den kreds af
personer, der frivilligt deltager i foreningens angivne aktiviteter.
C. Som passive medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens frivillige
aktiviteter.
D. Det er gratis at være aktivt medlem af foreningen, medmindre generalforsamlingen
vedtager et passende medlemskontingent. Passive medlemmer skal betale et af
generalforsamlingens fastsatte medlemskontingent.
E. Kun A og B medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
§4 - Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og består af foreningens
medlemmer
Stk. 2. Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 3. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftlig, evt. ved opslag med mindst 2 ugers
varsel med angivelse af dagsorden.
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Stk 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer. Der kan
stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde oplysning om dagsorden, jfr. §5.
Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt og skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed "jfr. dog § 9, stk. 2".

§5 Generalforsamlingens dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:
a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver
foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde
oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de
initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til
formålet.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
g. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være
generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
§6 - Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen træffer beslutning
herom, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig forlanger det.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes i henhold til beslutning truffet på
ordinær generalforsamling. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal
være skriftligt begrundet og med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 2 ugers varsel og senest 1
måned efter anmodningens fremsættelse.
§7 - Foreningens bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af alle støttegruppeledere (A
medlemmer), og der vælges desuden mindst 1 suppleant for
bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne (B medlemmer). Med hensyn
til definition af Støttegruppeleder henvises til flfs’s koncept.
Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3. Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og
vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på
generalforsamlingen.
Stk. 4. Suppleanter vælges for en 2 årig periode. En suppleant, der indtræder i
stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende
bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1
år. I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt
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dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
Derudover kan bestyrelsen beslutte med stemmeflertal at en tillidspost kan
fratages frem til en generalforsamling kan holdes.
Stk. 5. Hvert år vælges mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Støttegruppemedlemmer (B
medlemmer) kan udpeges som revisorer og/eller suppleanter.
Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder suppleanten.
Findes ingen suppleant, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv.
Stk. 7. Hvis formanden og/eller kasserer afgår, vælges der ny formand og/eller kasserer
blandt bestyrelsesmedlemmerne, indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 8. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig.
Stk. 9. Bestyrelsen kan inddrage medlemmer uden for bestyrelsen til at medvirke til
udførelsen af enkelte opgaver. Derudover kan bestyrelsen udpege 1 eller flere
eksterne bestyrelsesmedlem(mer), der har den fornødne faglige baggrund for
behandling af ludomaner, f.eks en behandler, der kan være, men ikke skal være
tilknyttet et behandlingssted og/eller en person, der agerer som supervisor for
støttegruppelederne.
§8 - Foreningens økonomi
Stk. 1. Foreningen kan have indtægter fra
A.
B.
C.
D.

medlemskontingenter
overskud ved aktiviteter
offentlige tilskud
Donationer, private og fra erhverv

Stk. 2. Bestyrelsen forestår foreningens økonomi.
Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i
overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra den/de til enhver tid ydende
tilskudsgivere.
Eventuelle udlæg fra medlemmer i forbindelse med etableringen og eller driften af foreningen
kan refunderes til medlemmerne efter anvisning/godkendelse af bestyrelsen.
§9 - Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling eller en
ekstraordinær generalforsamling
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet blandt de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer for at være gyldige.
§10 - Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling og med 2/3dels
flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være
forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med
mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny
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generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik pa beslutning om
opløsning af foreningen.
Stk. 3. Ved foreningens opløsning udloddes eventuelle midler til formål i henhold
til §2 medmindre eventuelle ubrugte midler skal returneres til
støttegivere.
§ 1 1 - Tegning - hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller kasseren.
Stk. 2. Det påhviler formanden og/eller kasseren, at informere om foretagne
dispositioner ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 3. I formandens og/eller kassererens fravær kan foreningen tegnes af
næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem og/eller i dennes
fravær af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udstede prokura, og dermed tegningsret for foreningen til
andre bestyrelsesmedlemmer til brug for oprettelse og drift af foreningens
konti i pengeinstitutter, og til at anmelde foreningen og indberette i dens
navn til offentlige myndigheder og forsikringer. Til dette kræves simpelt
stemmeflertal i bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde, hvilket skal fremgå af
bestyrelsesmødets referat.
Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Efter vedtægterne påhviler der ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 1 2 Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der anses at være til
skade for foreningens omdømme
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. April 2015
På bestyrelsens vegne, og i henhold til vedtægternes § 11 Stk. 1.
København, den 05. maj 2015

Formand:

Kasserer:
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