Navn og Hjemsted:
§1

Foreningens navn er Radio MS.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål:
§2
Foreningens formål er drift af netradioen og domænet ”RadioMS.dk”.
Netradioen skal
virke som nyhedsformidler og kontaktpunkt for scleroseramte
og deres pårørende.
Medlemsforhold:
§3

Som medlem af foreningen kan optages alle, herunder privatpersoner,
virksomheder, foreninger, organisationer samt øvrige juridiske personer der
støtter foreningen og dens formål.
Medlemskab registreres og er gyldigt når foreningskontingentet er betalt.

§4
bestyrelse

Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og en enig
stemmer for nægtelse.

§5

Kontingentet opkræves for regnskabsåret senest i marts måned hvert år. Ved
indmeldelse betales der fuldt kontingent for det regnskabsår indmeldelser
finder sted.

§6
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Et medlem betragtes som
udmeldt ved manglende kontingentbetaling.
§7

Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på
generalforsamlingen.

§8

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis særlige grunde taler herfor, og
en enig bestyrelse stemmer for eksklusion.

§9

En enig bestyrelse kan tillade et tidligere ekskluderet medlem optagelse i
foreningen.

Generalforsamling:
§10

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj

måned.
§11

Generalforsamlingens form og afholdelse fastsættes af bestyrelsen.

§12

Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med mindst 2 ugers varsel
til medlemmerne. Regnskabet kan rekvireres hos foreningens kasserer.
Over det på generalforsamlingen vedtagne føres et referat der underskrives
af formanden og dirigenten. Referatet kan rekvireres hos formanden.

§13

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 15. marts.

§14

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning og godkendelse af denne
Kassererens fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret og godkendelse af dette
Indkomne forslag til behandling
Valg af formand – kun i lige år
Valg af næstformand – kun i ulige år
Valg af kasserer – hvert år
Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer - der er på valg hvert 2. år
Valg af 2 suppleanter – der er på valg hvert år
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Evt.
§15

Ved indsupplering i bestyrelsen, indtræder suppleanten i samme valgperiode
som det afgående bestyrelsesmedlem.

§16

Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer med gyldigt
medlemskab.

§17

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle personlige medlemmer
med gyldigt medlemskab. Hvert medlem har 1 stemme.
Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte
medlemmer eller dirigenten ønsker dette.

§18

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal foreligge skriftlig og kan
være begrænset til dele af dagsordenen. Fuldmagtshaver kan alene stemme

med 1 fuldmagt i alt, ud over evt. egen stemme.
§19

Fuldmagten kan udstedes til formanden / bestyrelsen. Her gælder ingen
begrænsning i antallet af fuldmagter.

§20

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov
og skal indkaldes når mindst 5 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom,
med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal være
afholdt senest 6 uger efter modtagelsen af krav herom.

Foreningens ledelse:
§21

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen valgt på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§22

Foreningens forretningsudvalg består af formand, næstformand og kasserer.

§23

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder dette fornødent eller når to
bestyrelsesmedlemmer kræver det – dog min. en gang i kvartalet.

§24

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
tilstede.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§25

Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. ansatte.

Tegning og hæftelse:
§26

Foreningen forpligtes overfor 3. mand ved underskrift af følgende 2 i
forening: Formand, næstformand eller kasserer
Ved køb, salg og pantsætning af evt. fast ejendom samt andre aktiver over
kr. 50.000 tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§27

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig

hæftelse for foreningens påhvilede forpligtelser.
Regnskab:
§28

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

§29

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den
på generalforsamlingen valgte revisor.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt
i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen
opmærksom på evt. uregelmæssigheder i så henseende.

§30

Kassereren indkasserer foreningens indtægter. Alle udgifter attesteres til
betaling og godkendelse af to af følgende i forening: formand, næstformand
eller kasserer, dog således at ingen kan attestere udbetaling for egne
udgifter.
Der føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at
foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses.

Vedtægtsændringer:
§31

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse med 2/3 majoritet af
de på generalforsamlingen afgivne stemmer, dog forudsat at mindst ½ af
foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

§32

Er mindre end ½ af foreningens medlemmer repræsenteret på
generalforsamlingen, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling på hvilken ændring af vedtægten kan
vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Opløsning og fusion:
§33

Til foreningens opløsning /fusion med andre foreninger kræves vedtagelse
med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, dog
forudsat, at mindst ½ af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen.

§34

Er mindre end ½ af foreningens medlemmer repræsenteret på
generalforsamlingen, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling på hvilken opløsning / fusion med andre
foreninger kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte

medlemmer.
§35

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue tilfalde Sclerose
Foreningens arbejde i Danmark.
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