
Vedtægter

§ 1: Navn og formål
Foreningens navn er: Landsforeningen Mistet Barn. Bi-navn ”Mistet Barn”. Beslutning om
navneændring vedtaget på Årsmødet 7/3 2020 foreningens navn ændres fra ”Forældreforeningen - Vi har mistet
et barn” til ”Landsforeningen – Mistet Barn” med bi-navnet ”Mistet Barn”

Foreningens formål er:
- At samle og støtte forældre, som har mistet et barn ved dødsfald.
- At udøve oplysende virksomhed såvel inden for foreningen som til offentligheden.
- At støtte forældre i sorggrupper, personligt og ved arrangementer.

§ 2: Organisation
Foreningen er landsdækkende.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges af årsmødet.
Medlemmer i et geografisk område kan danne samarbejdsgrupper,
som kan arbejde ud fra foreningens formål.

§ 3: Medlemskab
Forældre, der har mistet et barn, kan mod betaling af det fastsatte kontingent blive
stemmeberettiget medlem af foreningen.
Støttemedlemskab kan tegnes af alle andre såvel enkeltpersoner som organisationer, men
giver ingen medlemsrettigheder i foreningen.
Kontingenter fastsættes af årsmødet, og betales for et år ad gangen i januar måned.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til en 1. januar. Ved
kontingentrestance udover tre måneder, bortfalder medlemskabet.
Forældre, der er mindre bemidlede, kan søge om medlemskab uden betaling af
kontingent.        

§ 4: Årsmødet
Årsmødet indvarsles af bestyrelsen hvert år til afholdelse i marts/april måned.
Indvarslingen skal ske med en måneds varsel.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før årsmødet.
Der kan ske varsel til et ekstraordinært årsmøde med 14 dages varsel (med dagsorden), hvis
enten 10% af medlemmerne ønsker det, eller et flertal af bestyrelsen ønsker det.

På det ordinære årsmøde skal dagsordenen indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fremlæggelse af budget.
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6. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af kasserer i ulige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor og suppleant.
12. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen og kasserer vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. I tilfælde af for få kandidater, kan bestyrelsen bestå af
færre medlemmer dog mindst 5. I tilfælde af et lige antal, har formanden 2 stemmer ved en
afstemning.        

*  Afskaffelse af muligheden for at stemme pr brev. Denne afskaffelse blev enstemmigt vedtaget. (denne mulighed
har dog aldrig været anvendt)

§ 5: Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen skal samordne foreningens virksomhed
Den skal arbejde ud fra de retningslinjer, som årsmødet fastlægger.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen udpeger selv foreningens kontaktpersoner.
Bestyrelsen udpeger selv bladudvalget.
Bestyrelsen udpeger selv koordinatoren.
Koordinatoren og bladudgiver har mulighed for at deltage ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsens beslutninger fremgår af referaterne som forefindes i 1 original eksemplar hos
formanden, samt i elektronisk udgave som ligger i foreningens dropbox, som kan fremsendes
til revisor, og ved søgning af div. Fonde.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller næstformanden og
to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6: Økonomi.
Foreningens økonomi varetages af kassereren, som er ansvarlig over for årsmødet.
Kassereren fører endvidere medlemskartoteket.

§ 7: Ændring af vedtægterne.
Ændring af vedtægterne kan kun ske på et ordinært årsmøde ved simpelt stemmeflertal.

§ 8: Opløsning af foreningen.
Opløsning af foreningen kan kun ske på et ordinært årsmøde, når mindst 75% stemmer
herfor.
Ved opløsning af foreningen skal formuen efter betaling af eventuelle gældsposter anvendes
til humanitært formål.

Vedtaget den 15/4 1985 på det stiftende årsmøde, ændret på årsmødet den 14/4 1996,
årsmødet 17/3 2002, årsmødet den 15/4 2007 og 12/3 2016 og senest den 7/3 2020.
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