Vedtægter for Foreningen Forældre på Arbejde

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er Forældre på Arbejde.
§ 1.2 Foreningen er landsdækkende, privat, frivillig organisation og uden partipolitisk tilknytning.
§ 1.3 Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningen har til formål at hjælpe samfundet med at realisere det potentiale, der går tabt i
sammenstødet mellem arbejds- og familieliv.
§2.2 Foreningen arbejder ud fra et værdigrundlag om, at alle er lige og skal have lige mulighed for at
udfolde sit potentiale uanset køn og samfundets strukturer.
§2.3 Foreningen har til formål at arbejde praksisforandrende og derigennem sætte fokus problemer og
identificere løsninger.
§2.4 Foreningen har til formål at understøtte aktiviteter, der giver os forskning og viden indenfor
foreningens overordnede formål.
§2.5 Foreningen har til formål at skabe fokus og debat der, hvor samfundets strukturer hindrer os i at
udfolde vores fulde potentiale.
§2.6 Foreningen samarbejder bredt og inddragende med andre organisationer, institutioner, netværk mv.

§3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen er åben for alle (individer og organisationer), der kan tilslutte sig foreningens formål,
værdigrundlag og medlemsbetingelser.
§ 3.2 Fuld medlemsret indtræder ved indmeldelse i foreningen.
§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, medlemsbetingelser og ordensregler kan et
medlem ekskluderes. Eksklusion finder sted efter forudgående advarsler og irettesættelser. Beslutning om
eksklusion kan træffes af bestyrelsen, men den endelige beslutning henlægges til generalforsamlingen,
hvor det pågældende medlem har mulighed for at gøre indsigelser.
§ 3.4 Udmeldelse af foreningen skal ske inden den 1. marts med virkning fra den 1. juli samme år.

§ 4. Kontingent
§ 4.1 Kontingentet fastsættes for et regnskabsår ad gangen af bestyrelsen.

§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 5.2 Generalforsamlingen holdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
§ 5.3 lndkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig udsendelse til
medlemmerne. lndkaldelsen skal indeholde dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
§ 5.4 lndkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 5.5 Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
5. lndkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 7 dage f0r generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse
7. Valg til suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
§ 5.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 5.7 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.
§ 5.8 Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer dog med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

§ 6.1 Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. lndkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 5.3.
Ekstraordinær generalforsamling skaI afholdes senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.
Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 5.6 og § 7.

§ 7 Vedtægtsændringer
§ 7 .1 Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne
træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
§ 7.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
§ 7.3 Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære
eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8. Bestyrelsen
§ 8.1 I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på minimum 3 og maksimum 5 personer. Bestyrelsen
har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens økonomi og drift.
§ 8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted,
men maksimalt i 3 på hinanden følgende valgperioder. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Efter
generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.
§ 8.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 9. Daglig drift
§ 9.1 Bestyrelsen kan nedsætte et sekretariat, der varetager den daglige drift i foreningen og administrerer
foreningens midler.
§ 9.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger en evt. sekretariatsleder.
§ 9.3 Bestyrelsens forperson eller ved dennes forfald bestyrelsens næstforperson tegner sammen med
sekretariatslederen organisationen.
§ 9.4 Sekretariatslederen refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret som
sekretær for bestyrelsen.

§ 9.5 Sekretariatslederen kan ikke være medlem af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ansætter et
bestyrelsesmedlem som sekretariatsleder, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen senest på
tiltrædelsestidspunktet
§9.6 Sekretariatslederen ansætter og afskediger sekretariatets medarbejdere.

§ 10 Ekstern kommunikation
§ 10.1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens eksterne kommunikation, herunder kommunikationsstrategi
mv.
§10.2 Bestyrelsen har således beføjelse med fleksibilitet til at tildele ordførerskaber blandt foreningens
medlemmer, bestyrelsen og sekretariat.
§10.3 Som medlem af foreningen skaI man til enhver tid følge retningslinjerne for foreningens
kommunikationsmanual/strategi. Man kan med andre ord ikke udtale sig på vegne af foreningen, med
mindre man er blevet tildelt et ordførerskab eller med mindre bestyrelsen ekstraordinært har tildelt
medlemmer ordførerskab.
§10.4 Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret til enten sekretariatet eller kommunikationsteamet i
foreningen.
§10.5 Overtrædelse af § 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 kan føre til eksklusion af foreningen.

§ 11 Regnskab
§ 11.1 Regnskabsåret fø1ger kalenderåret.
§ 11.2 Det reviderede regnskab med kommende årsbudget skaI være fremsendt til medlemmerne senest 4
dage for den ordinære generalforsamling.
§11.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde
sted, når revisor ønsker det. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder
medlemskartotek, daglig bogføring og beholdning.
§ 11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 12 Tegningsret
§ 12.1 Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af forpersonen
eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Fuldmagt kan gives til et dertil hørende
foreningssekretariat.

§ 12.2 Bestyrelsen kan godkende at forperson og/eller kasserer/sekretariatsleder kan råde over dankort og
elektroniske betalingsmuligheder, herunder netbank og mobilpay til foreningens bankkonto hver for sig.
§ 12.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 12.4 Ved beløb på under 1.000 kr. dog ikke overstigende 5.000 kr. per mdr. kan kassereren og/eller
sekretariatsleder alene underskrive.

§ 13 Opløsning af foreningen
§ 13.1 Opløsning af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og
en ekstraordinær generalforsamling.
§ 13.2 Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget pa de to generalforsamlinger.
§ 13.3 I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer bestyrelsen, når enhver er svaret sit, hvad der sker
med eventuelle overskydende midler. Midlerne skal dog tilfalde en sag, der er i overensstemmelse med
foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 2019

