
STANDARDVEDTÆGTER 
FOR KREDSFORENINGERNE I PSORIASISFORENINGEN (PF) 

 

§ 1 

1.1.  Psoriasisforeningen er opdelt i Kredsforeninger, som følger det offentlige  Danmarks Regions
 struktur og således, at en kreds ikke har kommuner der overskrider en  regionsgrænse. 
 

 1.2  Kommunernes tilhørsforhold til en kreds aftales mellem de enkelte kredse i regionen.                     
 Hvis enighed ikke kan opnås, besluttes dette endeligt på et ordinært HB-møde. 

   

§ 2 

FORMÅL 

2.1. Kredsforeningen har til formål at samle de medlemmer af PF der har bopæl i kredsen, for herved 
 lokalt at varetage og fremme psoriasispatienternes interesser i overensstemmelse med PF's ved-
 tægter, § 2, stk. 1-5. 

 

2 Kredsforeningen bør derfor nøje følge udviklingen i bekæmpelsen af psoriasis og psoriasisgigt og 
 bidrage hertil ved henvendelse og information til kommunale og regionale myndigheder, lokale 
 institutioner, medicinalpersoner og private personer. 

 
§ 3 

3.1. Kredsforeningens højeste myndighed er Kredsgeneralforsamlingen. Kredsforeningen skal efter-
 komme eventuelle henstillinger eller påbud fra PF's Hovedbestyrelse (HB). Repræsentanter for 
 Formandskabet har adgang til at være til stede og har taleret på en kredsgeneralforsamling, når 
 kredsbestyrelsens flertal ønsker dette.  

 

3.2. Kredsforeningen modtager en andel af indbetalte kontingenter/bidrag – en andel fastsat af  
 Hovedbestyrelsen, jvf. PF's vedtægter § 5, stk. 1. 

 

3.3. Kredsforeningen kan iværksætte lokale aktiviteter og skaffe midler til brug for Kredsforeningens 
 virke, herunder søge kommunale § 18-midler. 
 
3.4 Alle indtægter fra lokale aktiviteter skal indtægtsføres i kredsens normale regnskab, så disse 
 medgår i PF's samlede koncernregnskab. 
 
3.5            Kredse, som har en formue ved regnskabsårets udløb - kredsen og støtteforening under et -  

som overstiger 3 års omsætning i kreds- og støtteforening, vil ikke modtage kredsandele fra  
kontingenter/ bidrag og eventuel andel af arv, som indgår til Landsforeningen i det følgende 
regnskabsår. 

 
3.6. Kredse har mulighed for at have en investeringsopsparing på op til kr. 50.000 på LK. Denne  
 opsparing kan bruges til bl.a. køb af nye lamper, messematerialer og lignende.  
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§ 4 

KREDSFORENINGENS MEDLEMMER 

4.1. Ethvert medlem af PF med bopæl i kredsen er automatisk medlem af Kredsforeningen. 

4.2. Medlemskab af PF opnås ved henvendelse til Landskontoret eller til bestyrelsen for Kreds- 
 foreningen. jvf. PF's vedtægter. 

4.3. Ved såvel indmeldelser som udmeldelser til kredsforeningsbestyrelsen, skal denne inden 
 en måned skriftligt give Landskontoret meddelelse herom. 

 

§ 5 

GENERALFORSAMLINGEN 

5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, senest 15. marts. 

 

5.2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling meddeles kredsens medlemmer og bidragydere skrift-
 ligt og/eller via foreningens medlemsblad, med mindst 14 dages varsel. 
 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Kredsformanden i hænde,  
 senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 

5.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 
 mindst 1/4 af kredsforeningens medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. 

 

5.4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse. 

5.5. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent, jvf. § 6, stk. 1. 

2. Årsberetning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Eventuelt indkomne forslag, herunder sager der skal behandles på et ordinært HB-
møde. 

5. Valg af: 

a. Formand eller kasserer, jvf. § 5, stk. 7 og 8. 

b. Eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 5, stk. 7 og 8. 

c. Første eller anden suppleant, jvf. § 5, stk. 7 og 8. 

d. 2 revisorer, jvf. § 5, stk. 7 og 8. 

e. 2 revisorsuppleanter, jvf. § 5, stk. 7 og 8. 

6. Eventuelt. 
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5.6. Valg til bestyrelse og revisorer gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.  

 

5.7. Valg af formand, 0 eller flere bestyrelsesmedlemmer, første suppleant, 1 revisor og 1 revisor- 
 suppleant finder sted i lige år. 

 

5.8. Valg af kasserer, 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer, anden suppleant, 1 revisor og 1 revisor- 
 suppleant finder sted i ulige år. 

§ 6 

6.1. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. 

 
6.2. Der kan kun foretages afstemning om punkter, der er optaget på dagsordenen, samt om  
                 rettidigt indkomne forslag eller ændringsforslag til disse, med mindre generalforsamlingen  
                 enstemmigt bestemmer andet. 

 

6.3. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre ét medlem begærer skriftlig afstemning.  
 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
 Vedtagelse af beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal . 

 

§ 7 

BESTYRELSE 

7.1. Kredsforeningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer og 1-5 medlemmer. 

 

7.2. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne begynder umiddelbart efter den generalfor- 
 samling, hvor valgene har fundet sted. 

 

7.3. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med næstformand og 
 eventuelt sekretær. Samtidig udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne 1 HB-medlem samt 1 
 suppleant for denne.  
 Dette første møde skal holdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 
7.4. Umiddelbart efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, udfærdiger bestyrelsen et 
 mødereferat, samt en fortegnelse over de valgte bestyrelsesmedlemmer, det udpegede  
 HB-medlem og dennes suppleant. Dette materiale, det godkendte Kredsregnskab og det af  
 dirigenten underskrevne referatet fra generalforsamlingen, fremsendes til Landskontoret. 

 

7.5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt eller når næstformand + 1 
 medlem af bestyrelsen begærer møde afholdt. Der bør holdes minimum 2 møder om året. 

 

7.6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 7 dages varsel. 
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§ 8 

8.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
 

8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Vedtagelse 
 af beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens 
 eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.  
 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
 

8.3. Ved bestyrelsesmedlemmers forfald konstituerer bestyrelsen sig på ny med henblik på at sikre
 kredsforeningens fortsatte virke. Indtræden i bestyrelsen efter denne paragraf har gyldighed ind
 til førstkommende generalforsamling  

 
8.4. Bestyrelsen placerer Kredsforeningens midler med størst muligt udbytte under hensyntagen til                       
 Kredsforeningens virke. 

 
8.5. En Kredsforening kan ikke uden HB's godkendelse forpligte sig ud over sin formue. 

 
8.6. Kredsbestyrelsen tegnes af formand og kasserer. Ved fravær af en af disse træder næstformand-
 en i stedet. Ved fravær af begge træder næstformanden og et bestyrelsesmedlem i stedet. 

 

§ 9 

REGNSKAB - REVISION 

9.1.  Kredsforeningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 

9.2.   Regnskabet KAN ved bestyrelsens foranstaltning revideres teknisk af en statsautoriseret revisor 
 eller registreret revisor. Regnskabet SKAL revideres kritisk af 2 på generalforsamlingen for 2 år 
 valgte medlemmer af kredsforeningen.  
 Regnskabet aflægges på generalforsamlingen af bestyrelsen. 
 

9.3 Såfremt det reviderede regnskab ikke fremsendes til Landskontoret, jf. §7, stk. 4, kan andelen af 
medlemskontingentet ikke udbetales. 

 

§ 10 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

10.1. Ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen og kræver, at mindst 
 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer for forslaget. Herefter skal HB godkende 
 ændringerne, før disse har gyldighed. 
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§ 11 

KREDSFORENINGENS OPLØSNING 

11.1. Til Kredsforeningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af Kredsforeningens medlemmer på en 
 generalforsamling stemmer for forslaget. 

 

11.2. Såfremt 2/3 af Kredsforeningens medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen efter senest  
 30 dage indkalde til ny generalforsamling, hvorefter opløsning kan vedtages, såfremt mindst 3/4 
 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 

 

11.3. Endelig beslutning om Kredsforeningens opløsning skal herefter træffes på førstkommende Ho
 vedbestyrelsesmøde, jvf. PF's vedtægter, § 11, stk. 3 og § 20, stk. 1. 

 
§ 12 

12.1. Hvis beslutning i overensstemmelse med § 11 er truffet om at opløse Kredsforeningen, skal 
 Kredsforeningens midler overgå til PF. 

 

§ 13 

13.1. En kreds kan – som alternativ til egentlig opløsning – erklære sig selv for hvilende, såfremt det ikke er 
muligt at danne en fuldtallig bestyrelse. I dette tilfælde udarbejdes et slutregnskab og evt. over-
skydende midler overføres omgående til Landskontoret med henblik på videredistribution af midlerne 
til den Region, som kredsen er en del af. 

 

 

 

                                                                   -o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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