VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

1.

Navn og hjemsted:

1.1.

Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen.

1.2.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

2.

Foreningens formål:

2.1.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til afhængighed og misbrug, herunder
af narkotiske stoffer, medicin og alkoholisme, samt støtte og hjælpe mennesker, som
er berørt.

2.2

2.3

Foreningen driver og udvikler landsdækkende indsatser og aktiviteter, hvori det
centrale fokus, er baseret på forebyggelse, skadereduktion og stoffrihed i forhold
til misbrug og afhængighed.

3.

Medlemskreds og kontingent:

3.1.

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der kan tilslutte sig og ønsker at støtte
formålet. Ethvert nyt medlem, der ønsker optagelse i foreningen skal forinden
godkendes énstemmigt af den til enhver tid siddende bestyrelse.

3.2.

Medlemskontingentet foreslås af bestyrelsen og fastsættes ved beslutning hver år af den
årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter proceduren omkring
kontingentopkrævning og løbende informationer til medlemmerne.

3.3.

Medlemmer der er i mere end 3 måneders restance med kontingent ekskluderes
automatisk af foreningen. Eksklusion af medlemmer kan i øvrigt kun ske ved
generalforsamlingsbeslutning, såfremt et eller flere medlemmer handler uetisk eller i
strid med foreningens formål.

Foreningens aktiviteter består bl.a. af kvalificeret rådgivning, behandling,
oplysningsarbejde, oplevelsesaktiviteter, samt støtte og hjælp til misbrugsramte og
pårørende, der oplever misbrug i hverdagen. Herudover iværksættes der løbende
ferieaktiviteter, nyskabende projekter og vidensindsamling, som kan være med til at
forbedre vilkårene for vores målgrupper, både på kort og lang sigt.

4.

Generalforsamling:

4.1.

Foreningens Misbrugsportalens øverste foreningsorgan er generalforsamlingen, og
ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår. Generalforsamling
indkaldes med mindst 2 ugers varsel på forsiden af organisationens hjemmeside, hvor
årsrapporten til indstilling offentliggøres.

Dato og sted for den ordinære generalforsamling oplyses samtidig på websiden
Misbrugsportalen. Samtidig med indkaldelsen lægges dagsordenen, eventuelle forslag til
vedtægtsændringer samt kandidater til bestyrelsen og for den ordinære
generalforsamlings vedkommende regnskabet ud på foreningens hjemmeside. I
generalforsamlingen kan deltage enkeltmedlemmer og repræsentanter for kollektiv
medlemsskaber. Et kollektivt medlemskab kan kun opnå stemmeret som enkeltmedlem.
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, herunder forslag til ændring i foreningens vedtægter samt
kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar i det år, hvor
generalforsamlingen holdes.

4.2.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal meddeles ved indkaldelse til denne
og skal indeholde følgende:

1.

Valg af dirigent.

2.
3.

Ledelsens beretning.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.

Valg af revisor der skal være enten registreret eller statsautoriseret.

7.

Valg af eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

8.

Eventuelt.

Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent størrelse.

Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent. Der føres protokol
over hvert generalforsamlingsmøde, og denne skal være tilgængelig for medlemmerne.
4.3.

Ekstraordinær generalforsamling der skal indkaldes med 2 ugers varsel kan til enhver
tid indkaldes af bestyrelsen, og 25 % af foreningens medlemmer kan over for
bestyrelsen rejse krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

5.

Foreningens daglige ledelse:

5.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Anliggender i bestyrelsen
bestemmes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme udslag givende. Stifteren af foreningen Misbrugsportalen er født livsvarigt
medlem af bestyrelsen, så længe hun ønsker.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig med formand og menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder i bestyrelsen afholdes mindst 4
gange om året og indkaldes af formanden for bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
Møder kan i øvrigt afholdes så tit, som bestyrelsen ønsker det.

5.2.

Bestyrelsen varetager den overordnede styring af foreningens anliggender, udarbejder
retningslinjer for arbejdet i foreningen, herunder ansættelse og afskedigelse af
personale, administrerer foreningens midler og varetager foreningens relationer til det
offentlige.
Bestyrelsen kan og skal så vidt muligt fordele bestyrelsesarbejde på de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, som herefter har ansvaret for hvert sit område.

5.3.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelsens formand eller bestyrelsen i
øvrigt noget personlig hæftelse.

5.4.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskaber revideres af den
valgte revisor og offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 2 uger før
generalforsamlingen, hvor regnskaberne skal godkendes.

6.

Opløsning af foreningen:

6.1.

Til opløsning af foreningen kræves en dertil særskilt indkaldt generalforsamling. ¾ af de
fremmødte medlemmer, dog mindst halvdelen af samtlige medlemmer skal stemme for
foreningens opløsning. Såfremt dette ikke er muligt, skal der med 3 ugers varsel
indkaldelse til en ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer
skal stemme for foreningens opløsning.
Eventuel tilbageværende del af foreningens formue må ved opløsning ikke uddeles
blandt medlemmerne og skal tilfalde en anden almenvelgørende organisation, som er
hjemmehørende her i landet og som har et lignende almenvelgørende formål.
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