FORENINGEN AF KRONISKE SMERTEPATIENTER
Referat af

Afholdt søndag den 6. juni kl. 12.00 til kl. 12.30
Comwell Kolding samt via zoom
1. Velkommen
Der bydes velkommen ved formand Iben Rohde
Antal stemmeberettigede medlemmer: 64

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Olesen. Niels Olesen vælges. Dagsorden læses op og
godkendes.
3. Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Sanne Lydø som referent. Sanne Lydø vælges.
Stemmetællere: Tobias Pörsti og Mai-britt Larsen
4. Forslag til vedtægtsændringer
§1
Foreningens navn er: FAKS, Foreningen Af Kroniske Smerteramte og pårørende.
Forslag vedtages.
§4
Lokalafdelingernes opgave er:
− at medvirke ved gennemførelse af FAKS’ politik i relaterede spørgsmål
− at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i FAKS
Lokalforeningerne udarbejder et regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et
kalenderår. Senest 8. januar skal regnskab indsendes til personen, som er ansvarlig
for varetagelse af den daglige økonomi via e-mail (regnskab@faks.dk).
Har en lokalafdeling modtaget midler fra egen kommune, behæftet med særlige krav,
er det kontaktpersonen/personernes ansvar, at disse krav bliver efterfulgt.
Hver lokalafdeling kan få tildelt en konto i foreningens pengeinstitut samt tilhørende
hævekort, som udelukkende bruges af den pågældende lokalforening.
Forslag vedtages.
FAKS • Urtehaven 76, kld. • 2500 Valby
Telefon 51 9263 41 • e-mail faks@faks.dk • www.faks.dk • www.smertelinjen.dk

Document reference: 0754563457783

Dokument til digital underskrift oprettet 12-06-2021 af Iben Rohde. Pid: 9208-2002-2-058947426465

Ekstraordinær Generalforsamling

FORENINGEN AF KRONISKE SMERTEPATIENTER

Formand og næstformand har fuldmagt til at tegne foreningen udadtil.
Forslag vedtages.
§12
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.
Ved lige antal, tæller formandens stemme for 2.
Formanden vælges på lige år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved ulige år næstformanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Valgperioden er 2 år for
alle poster.
Der vælges 1-4 suppleanter, samt 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.
Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen foretages konstituering,
idet bestyrelsen gennemgår og tildeler ansvarsområder samt fastlægger
bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling.
§12 stk. 1: For at være valgbar til bestyrelsen ved generalforsamlingen, skal man
have været fuldgyldigt medlem af Foreningen af Kroniske smertepatienter mindst 1
måned før valg til bestyrelsen – dette gælder ikke for suppleantposterne.
§12 stk. 2: Fratræder et medlem af bestyrelsen sin post, eller bortvises, jvf. § 16,
erstattes pågældende bestyrelsesmedlem, af en suppleant indtil næste
generalforsamling, hvor pladsen stilles til valg, i den resterende periode, hvis det har
været midt i en valgperiode.
Pladsen - som besættes af suppleant - bestemmes ud fra afstemning i bestyrelsen i
samarbejde med de valgte suppleanter, og mindst 2/3 af bestyrelsen skal være til
stede.
§12 stk. 3: Bestyrelsens medlemmer der ønsker genvalg, bør meddele dette senest i
november måned hvis muligt. Medlemmerne skal så vidt muligt informeres sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen – eller på anden vis modtage og/eller have
adgang til informationen.
§12 stk. 3a: Når posten som formand eller næstformand er på valg, skal dette
annonceres sammen med indkaldelse til generalforsamling, som udsendes til
medlemmerne.

Information skal ligeledes gøres tilgængelig på FAKS’ hjemmeside.
Forslag vedtages.
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§5
Hovedbestyrelsen er det samlende og økonomisk overordnet styrende organ for
foreningen FAKS.
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Forslag vedtages.
§19
Således vedtaget på foreningens ekstra ordinær generalforsamling den 6. juni 2021.
Forslag vedtages.
5. Eventuelt
Kommentar:
Tip til lokalafdelingernes regnskab til kaffekassen - kontaktpersonerne opfordres til at
bruge hinandens erfaring.
Spørgsmål:
Sprg. om der i vedtægterne står, hvordan man kan stille mistillidsvotum til
bestyrelsen eller et bestemt bestyrelsesmedlem.

Svar: Det står beskrevet i vedtægterne (§11)
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§18
For at kunne fortsætte udviklingen af samt driften i FAKS har foreningen mulighed for
at ansætte medarbejdere, såfremt bestyrelsen med rådgivning fra foreningens revisor
anser det som økonomisk ansvarligt.
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