VEDTÆGTER
Socio-Sundhedsforeningen (SOSUF)
§ 1. Navn
Foreningens navn er Socio-Sundhedsforeningen
§ 2. CVR og hjemmested
SOSUF er hjemmehørende i Silkeborg Kommune og har CVR
DK 36301430
§ 3. Formål
§3 stk. 1. SOSUFs formål er, med inspiration beskrevet i
bogen Managed Care in a Public Setting. Idégrundlaget er
at kombinere den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats i
et omfang, der ikke er afprøvet endnu.
§3 stk. 2. Behandlingerne kan, men behøver ikke at være
omfattet af godkendelser fra det offentlige eller opfylde
betingelser for at blive inkluderet i den evidens baserede
behandlings verden. Kriteriet er, at behandlingen gavner
patienten. Dokumentationen for ikke evidensbaserede
behandlinger vil fortrinsvis være i form af patientudsagn,
demonstreret genopretning af tidligere funktionsniveau,

eller oprettelse af hidtil uopnået funktionsniveau.
§3 stk. 3. SOSUF vil oprette et fagtidsskrift, der skal fremme
praktiske og generaliserbare behandlinger og vurdering af
disse, der gavner patienten når og hvor patienten har brug
for det. Bestyrelsen fastsætter betingelserne herfor.
§ 4. Medlemskab
§4 stk. 1. Foreningen er åben for alle, der har interesse i at
fremme udvikling af socio-sundhedssystemet.
§4 stk. 2. Fuld medlemsret og ansvar indtræder ved
indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent
er gyldigt medlemsbevis.
§4 stk. 3. Generalforsamlingen (eller en enig bestyrelse) kan
ekskludere et medlem. Eksklusionen er gyldig hvis mindst
2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer
for eksklusionen.
§ 5. Stående udvalg
§ 5 stk. 1. Medlemsudvalg
§ 5 stk. 2. Videnskabs og tidsskriftudvalg, som redigerer og
publicerer et elektronisk tidsskift.
§ 6. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige
generalforsamling.
§ 7. Generalforsamling
§7 stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed. Generalforsamlingen holdes en gang årligt
inden udgangen af november måned.
§7 stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med
mindst 1 måneds varsel via email til medlemmerne.
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt,
sted og dagsorden for generalforsamlingen.
§7 stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
§7 stk. 4. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som
minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning og godkendelse heraf
3) Godkendelse af regnskab
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af
kontingent
5) Valg til bestyrelsen
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen
7) Valg af revisor

8)
9)

Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

§7 stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
§7 stk. 6. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er
stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Opstilling
til suppleant poster samt revisor posten kan accepteres in
absentia (email eller telefonisk tilkendegivelse).
§7 stk. 7. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer jfr. dog §8. Afstemningen sker ved
håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer
skriftlig afstemning. Punkter under eventuelt kan ikke føre
til beslutninger.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan
begære, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær
generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §7.
Afstemninger følger ligeledes reglerne i §7 og §8, med
mindre der er tale om ekstraordinær generalforsamling med
henblik på opløsning af foreningen jvnf. § 12.
§ 9. Vedtægtsændringer

§9 stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på ordinære eller
ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i
kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
§9 stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§9 stk. 3. Ændringer i vedtægterne kan ske ved 2/3
stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller
den ekstraordinære generalforsamling.
§ 10. Bestyrelsen
§10 stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3
og maksimum 7 personer. Valg til bestyrelsen foregår ved
simpelt flertal. Bestyrelsen administrerer foreningens midler
og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar
for foreningens daglige drift.
§10 stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2
år ad gangen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i
ulige år 3. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen.
§10 stk. 4. På den årlige generalforsamling fremlægger
bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt et

forslag til budget for kommende års aktiviteter.
§10 stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
§10 stk. 6. Bestyrelsen holder møde 4-6 gange årligt.
Formanden indkalder via email til bestyrelsesmøderne
mindst 14 dages inden mødet.
§10 stk. 7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger fortrinsvis
ved opnåelse af enighed. Afstemninger afgøres ved flertal,
som sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et
medlem begærer skriftlig afstemning.
§ 11. Regnskab
§11 stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§11 stk. 2. Kassereren udarbejder en gang årligt et driftsog statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
§11 stk. 3. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal
regnskabet revideres af revisor.
§ 12. Tegningsret
Formanden eller kassereren har tegningsretten. Kassereren
dog kun ved formandens skriftlige godkendelse.

§ 13. Opløsning af foreningen
§ 13 stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en
ekstraordinær generalforsamling, der kun har det ene punkt
på dagsordenen.
§ 13 stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun ske hvis
mindst 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære
generalforsamling stemmer for forslaget, OG der ikke er
flere email protester fra stemmeberettigede medlemmer
end antallet af ja stemmere ved den ekstraordinære
generalforsamling. I dette tilfælde skal der afholdes endnu
en ekstraordinær generalforsamling, hvor der stadig kun er
dette punkt på dagsorden, og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for forslaget.
§ 13 stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder
foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening
med lignende formål og aktivitet (eller en almennyttig
forening), ikke nødvendigvis i Danmark.

