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Vedtægter   

For  
Foreningen for ATAKSI / HSP 

 
www.sca-hsp.dk 

 
 
§ 1. Navn og hjemsted. 
Foreningen hedder ”Foreningen for ATAKSI / HSP”. Den er stiftet den 30. oktober 2004, 
og dens hjemstedskommune er den samme som den til enhver tid siddende formands. 
 
 
§ 2. Foreningens formål: 
Samle viden og midler til ”Foreningen for ATAKSI / HSP” 
Herunder 

 At støtte forskning af nævnte sygdomme 

 At videreformidle til social rådgivning 

 At viderebringe viden og erfaring om nævnte sygdomme 

 At oprette støttegrupper 
 
Ny § 2. Foreningens formål: 
At arbejde for medlemmerne ved  

 At arrangere medlemsarrangementer og skaffe penge til disse 

 At søge viden om forskning i Ataksi og HSP og videreformidle denne viden 

 At oprette netværk 

 At gøre opmærksom på foreningen og dens arbejde, bl.a. via sociale medier 

 At deltage i europæisk og internationalt samarbejde og skaffe midler til deltagelse 
heri 

 At arbejde på at få oprettet patientregistre og orientere om internationale kliniske 
forsøg 

 At gøre foreningen så interessant, at vi får flere medlemmer 
 
 
§ 3. Medlemmer. 
Som medlem optages alle interesserede. 
 
 
§ 4. Kontingent. 
Medlemmerne er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 
Ved indmeldelse efter 1.7. betales ½ års kontingent. 

http://www.sca-hsp.dk/
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Ved restance på 6 mdr. streges man af medlemslisten. 
Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. 
 
 
§ 5. Generalforsamlingen. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 
afholdes i marts/april hvert år. Indkaldelse sker med 1 måneds varsel på foreningens 
hjemmeside og pr. mail eller brev. 
Forslag skal være formanden i hænde 2 uger, før generalforsamlingen finder sted. 
 
§ 6. Dagsorden. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

a. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
b. Formandens beretning til godkendelse 
c. Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse og decharge (dvs., at 

bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse fritages for ansvar for forhold, 
der er oplyst) 

d. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, 
intern revisor 

e. Indkomne forslag 
f. Fremtidigt arbejde 
g. Eventuelt 

 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer 
ønsker dette. Der indkaldes med samme varsel som ved ordinære generalforsamlinger. 
 
 
§ 8. Beslutninger. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Stemmeberettigede er 
registrerede medlemmer, som har betalt senest opkrævede medlemskontingent. 
Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning på 2/3 af de fremmødte. Såfremt nogen ønsker 
det, afholdes der skriftlig afstemning. 
 
 
§ 9. Bestyrelsen. 
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er 
valgt af generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen vælger 1 formand, 1 næstformand,  
1 kasserer, 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt  
2 suppleanter. 
 
Valg af bestyrelsen: 
Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - i lige år. 
Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år- i ulige år. 
2 suppleanter for 1 år. 
1 intern revisor for 1 år. 
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Suppleanterne er suppleanter for hele bestyrelsen. De deltager i bestyrelsesmøder og har taleret,  
men ikke stemmeret. 
 
 
§ 10. Tegningsregler. 
Foreningen tegnes af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden  
og et medlem af bestyrelsen. 
Ved frafald af formand indtræder næstformanden. Ved kassererens frafald vælger bestyrelsen en  
kasserer. 
 
§ 11. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Kassereren fremlægger på generalforsamlingen foreningens regnskab med revisorens påtegninger,  
og generalforsamlingen godkender dette. 
 
 
Ny § 12. Betalingsberettigede 
Formanden og kassereren kan betale udgifter efter aftale med bestyrelsen. 
Formanden kan herudover betale for hotel m.m. i forbindelse med internationale arrangementer. 
 
 
§ 13. Opløsning af foreningen. 
Foreningen kan ved tilslutning af 2/3 af de stemmeberettigede opløses 
på en generalforsamling. 
Eventuel formue på opløsningstidspunktet overdrages til forskning i de nævnte sygdomme. 
 
 
 
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 01. april 2017 i Middelfart. 
 
 
 
Hans Stavnsager, dirigent 
 
 
Dorthe Lykke, formand 
 
 
Morten TF, næstformand 
 
 
Lillian Reesen, kasserer 


