Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland
§ 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning.
Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Sjælland I daglig
tale anvendes betegnelsen "SIND Sjælland” eller "SIND Region Sjælland”
Stk. 2. Regionskredsens hjemsted er regionskredsformandens postadresse.
Stk. 3. Regionskredsen er en del af Landsforeningen SIND.
§ 2 Regionskredsens formål og opgaver
Stk. 1. Regionskredsens formål er at varetage og udøve landsforeningen SINDs interesser
i kredsens område indenfor rammerne af SINDs vedtægter og under ansvar for
hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Regionskredsen har til opgave at varetage Landsforeningen SINDs interesser i
forhold til Region Sjælland og at støtte, samle og formidle lokalafdelingernes samt de
regionale og lokale aktiviteters arbejde.
Stk. 3. Regionskredsen indgår aftale med de regionsdækkende aktiviteter.
Stk. 4. Regionskredsen kan - jfr. § 11 - varetage specifikke opgaver på vegne af
lokalafdelinger i regionen.
§ 3 Medlemmer.
Stk. 1. Medlemmer af Landsforeningen SIND bosiddende i regionen og registreret af
SINDs sekretariat, er medlem af regionskredsen. 1)
1) Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et medlem tilknyttes en anden regionskreds end den til folkeregisteradressen
hørende. I så fald udøves medlemsrettighederne i den regionskreds hvortil Hovedbestyrelsen har tilknyttet medlemmet.

Stk. 2. Medlemmernes indflydelse sker gennem lokalafdelingerne og ved deltagelse i
generalforsamlingen med taleret.
§ 4 Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er Regionskredsens øverste myndighed og godkender selv
sin endelige dagsorden og fastsætter selv sin forretningsorden.
Regionskredsens bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse
af og opfølgning på generalforsamlingerne.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i landsforeningens blad og på
SINDs hjemmeside.
Stk. 3. Forslag til behandling på general- forsamlingen skal være regionskredsformanden i
hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagsberettigede er lokalafdelinger, regionale aktiviteter, medlemmer af lokalafdelingers
bestyrelser, medlemmer af regionskredsbestyrelsen samt hovedbestyrelsesmedlemmer,
der er medlemmer af regionskredsen.
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Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 2).
2) forretningsorden kan ændres i løbet af generalforsamlingen.

2.

Kredsbestyrelsens beretning om regionskredsens virksomhed i det forløbne år
fremlægges til debat og godkendelse.

3.

Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

4.

Forslag til budget fremlægges til debat og godkendelse 3).
3) Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastlægge eller ændre budgettet. Bemyndiges bestyrelsen til at
fremlægge eller ændre budgettet, kan generalforsamlingen vedtage retningslinier for udnyttelsen af bemyndigelsen

5.

Behandling af indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.

Valg af revisor og evt. Revisorsuppleant. 4 )
4) vælges der ikke revisorsuppleant kan generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til at udpege ny revisor, hvis revisor får
forfald i generalforsamlingsperioden.

8.

Valg af regionskredsens repræsentant til hoved- bestyrelsen.

5)

5) Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege en ny repræsentant til hovedbestyrelsen, hvis det valgte
medlem får midlertidigt eller permanent forfald i generalforsamlingsperioden.

9.

Valg af delegerede og evt. Suppleanter til landsmødet.

6)

6) Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at vælge delegerede til landsmødet. Bemyndiges bestyrelsen til at vælge
delegerede, kan generalforsamlingen vedtage retningslinjer for udnyttelsen af bemyndigelsen.

10.

Behandling af eventuelle forslag til landsmødet.

7)

7) Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at behandle forslag til landsmødet. Bemyndiges bestyrelsen til at
behandle forslag til landsmødet, kan generalforsamlingen vedtage retningslinjer for udnyttelsen af bemyndigelsen.

11.

Eventuelt.

Stk. 5. Materiale, der skal behandles på generalforsamlingen offentliggøres senest fem
dage før generalforsamlingens afholdelse. Offentliggørelsesmåden meddeles i
indkaldelsen til generalforsamlingen. 8)
8) Offentliggørelsen kan være fremlæggelse til gennemsyn et bestemt sted, offentliggørelse på hjemmesiden eller lignende.

Stk. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. Dog § 16, stk. 2.
Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen har en delegeret for hver lokalafdeling i
regionen. Herudover har hver lokalafdeling yderligere ret til én delegeret med stemmeret
for hver påbegyndt 50 medlemmer pr. 1. januar i året for generalforsamlingens afholdelse.
Ingen lokalafdeling kan alene råde over flertallet af stemmerne på generalforsamlingen,
Såfremt medlemsfordelingen medfører, at en lokalafdeling råder over flertallet af
stemmerne på generalforsamlingen, reduceres lokalafdelingens antal delegerede, så
antallet udgør halvdelen af det samlede antal delegerede minus en.
Lokalafdelingerne meddeler senest ved generalforsamlingens start navnene på de
delegerede med stemmeret.
Kun personligt tilstedeværende delegerede har stemmeret.
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Stk. 8. Generalforsamlingen er offentlig.
Generalforsamlingen kan - gennem forretningsordenen - begrænse offentlighedens
adgang og taleretten. Alle medlemmer har dog ret til at overvære generalforsamlingen i det
omfang der er plads. 9)
9) Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere med taleret ved regionskredsens møder og arrangementer - herunder også
generalforsamlingen.

Stk. 9.. Valgbare er alle personlige medlemmer af regionskredsen. Valg til posterne som
dirigent, revisor og revisorsuppleant forudsætter ikke personligt medlemskab.
Kandidater skal - for at være valgbare - opstilles af en lokalafdeling eller på
generalforsamlingen anbefalet af mindst tre stillere.
Dirigenten skal sikre sig, at foreslåede kandidater er villige til at modtage valg. Såfremt
dette ikke er tilfældet, er de pågældende kandidater ikke valgbare.
Stk. 10. Afstemning / Valg skal foregå skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis
mindst tre stemmeberettigede forlanger det.
Stk. 11. Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten og referenten.
Referatet indsendes i kopi til Landsforeningen.
Stk. 12. I Valgperioden kan en generalforsamlingsvalgt tillidspost alene fratages en valgt,
såfremt dette besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling. Øvrige tillidsposter kan
fratages efter samme fremgangsmåde, som anvendt ved uddelingen.
§5 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, når
det kræves af lokalafdelinger i regionen, der repræsenterer mindst 20 pct. Af
medlemmerne, eller når det kræves af mindst 50 personlige medlemmer.
Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor
bestyrelsesformanden. Kravet skal ledsages af forslag til motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter modtagelsen
af begæring og indkaldes af bestyrelsen inden seks hverdage efter modtagelse af
begæringen.
Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til formændene for
lokalafdelingerne, der hurtigst muligt orienterer lokalafdelingens medlemmer. Indkaldelsen
skal indeholde forslag til dagsorden og forretningsorden.
Indkaldelsen sendes i kopi til landsforeningen og til de HB - medlemmer, der er
medlemmer i regionskredsen.
Stk. 3. Bestemmelserne i §4 stk. 1, Stk. 3. og Stk. 5 - 12 finder tilsvarende anvendelse i
forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 6 Regionskredsbestyrelsen.
Regionskredsbestyrelsen er regionskredsens øverste myndighed imellem
generalforsamlingerne.
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§ 7 Sammensætning og Valg
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det
maksimale antal medlemmer af bestyrelsen fastsættes i generalforsamlingens
forretningsorden.
Der tilstræbes bredde i repræsentationen i forhold til lokalafdelinger og aktiviteter. Der
tilstræbes ligeledes bredde i forhold til alder, køn og tilknytning til psykiatri (brugere,
pårørende og professionelle / andre)
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at ca. halvdelen er
på valg det ene år og halvdelen på valg det andet år. En suppleant, der indtræder i stedet
for et bestyrelsesmedlem, følger dennes valgperiode.
Formand og mindst ét medlem er på valg i lige år. Næstformand, kasserer og mindst et
medlem er på valg i ulige år.
Stk. 3. Medlemmer af hovedbestyrelsen, der er medlemmer af regionskredsen, er uanset om de er valgt på generalforsamlingen eller ej - medlemmer af bestyrelsen. Kun
hovedbestyrelses-medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, har stemmeret, med
taleret i regionskredsens møder.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen mindst to suppleanter. Antallet af
suppleanter fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og øvrige
poster efter behov.10)
10) Ved konstitueringen skal der tages højde for kravet i stk. 2 om at formanden er på valg i lige år og næstformanden og kasseren er
på valg i ulige år. Konstitueres man til en af de tre nævnte poster, følger ens valgperiode det af stk. 2 nævnte - uanset den oprindelige
valgperiode. En formand er på valg i lige år og en næstformand og kasserer er på valg i ulige år uanset valgtidspunktet.

Stk. 6. Lokalafdelinger, der ikke har et medlem af regionskredsbestyrelsen (eller en
deltager i bestyrelsesmøderne i henhold til stk. 3.), har ret til at sende en observatør til
regionskredsbestyrelsens møder.
De nærmere regler for observatørernes deltagelse i bestyrelsesmøderne fastsættes i
bestyrelsens forretningsorden.
Stk. 7. Ansatte i regionskredsen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 8 Bestyrelsesmøder og forretnings-orden.
Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det påkrævet, eller hvis to
bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden indkalder til
bestyrelsesmøderne og leder disse.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.
Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere med taleret ved regionskredsens
møder og arrangementer - herunder også bestyrelsesmøderne.
§ 9 Underafdelinger
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte at oprette eller nedlægge geografisk afgrænsede
underafdelinger, der varetager (nogle af) regionskredsens opgaver i en del af regionen.
Stk. 2. Etableres sådanne geografisk afgrænsede underafdelinger, træffes der samtidig
beslutning om underafdelingernes kompetencer, funktioner og økonomi.
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§ 10 Landsmødeforslag.
Stk. 1. Forslag til behandling på landsmødet skal være indsendt til landsforeningen i
overenstemmelse med de frister landsforeningen har fastsat.
Stk. 2. Forslagsberettigede er alle personlige medlemmer. Forslag fremsendes til
regionskredsen gennem lokalafdelingen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden tidsfrister og procedurer for
behandling af landsmødeforslag, så forslagene kan være behandlet og indsendt rettidigt.
§ 11 Opgavefordeling
Stk. 1. Opgavefordelingen mellem regionskredse og lokalafdelinger er overordnet fastsat i
landsforeningens vedtægter § 8 og i principperne for SINDs regionale og lokale struktur.
Ved uenighed mellem kreds og lokalafdelinger om opgavefordelingen forelægges sagen til
afgørelse i Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Den konkrete opgavefordeling mellem regionskredsen og lokalafdelingerne
fastsættes i en aftale mellem bestyrelserne for regionskredsen og lokalafdelingerne. Det
forudsættes at aftalen løbene kan ændres. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem
regionskredsen og en eller flere lokalafdelinger, forelægges sagen til afgørelse i
hovedbestyrelsen.
§ 12 Inddeling af regionskredsen i lokalafdelinger.
Stk. 1. Inden for regionskredsens geografiske område etableres lokalafdelinger dækkende
en eller flere kommuner.
Stk. 2. Samtlige kommuner i regionen tilhører en lokalafdeling, Opdelingen i
lokalafdelinger vedtages på den stiftende generalforsamling i regionskredsen.
Stk. 3. Regionskredsen skal arbejde for og medvirke til, at der oprettes lokalafdelinger i
alle kommuner i regionen. Lokalafdelinger, der dækker flere kommuner, skal arbejde
henimod at oprette en selvstændig lokalafdeling i hver kommune.
§ 13 Regnskab.
Stk. 1. Kredsens regnskab er kalenderåret. Regnskabet fremlægges til debat og
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kassereren er den øverste politisk ansvarlige for regnskabet.
Stk. 3. Regionskredsen er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske
dispositioner ikke kan forpligte landsforeningen.
§ 14 Revision.
Stk. 1. Kredsen regnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor eller
revisorsuppleanten, hvis revisor har forfald.
Stk. 2. Medlemmer af regionskredsbestyrelsen og ansatte i regionskredsen kan ikke
vælges som revisor eller revisorsuppleant.
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§ 15 Tegningsret.
Stk. 1. Kredsen tegnes af formanden og næstformanden sammen eller formanden /
næstformanden hver for sig sammen med et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. De tegningsberettigede kan meddele prokura eller fuldmagt. Herunder kan der
meddeles prokura eller fuldmagt tilkassereren til alene at disponere over indestående på
bankkonti tilhørende kredsen.
§ 16 Ændring af vedtægterne.
Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun foretages af en generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægterne skal
for at være gyldige være godkendt af Hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Forretningsordner og aftale om opgavefordeling mellem regionskredsen og
lokalafdelingerne er ikke en del af vedtægterne.
§ 18 Opløsning.
Stk.1. Det følger af landsforeningens vedtægter, at der skal være en regionskreds. Af
samme grund kan regionskredsen ikke opløses Ved beslutning herom.
Stk. 2. Hvis det ikke lykkes på en generalforsamling at vælge mindst fem
bestyrelsesmedlemmer, overgår ansvaret for driften af regionskredsen midlertidigt til
Hovedbestyrelsen, der vedtager provisoriske regler for driften. Hovedbestyrelsen skal
arbejde for hurtigst muligt at genetablere regionskredsen med egen ledelse.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen overtager ikke ansvaret for dispositioner truffet forud for
overtagelsen af ansvaret for driften af regionskredsen.
Hvis det ikke er muligt at videreføre driften, må regionskredsen opløses og en ny
regionskreds etableres.
§ 18 Ikrafttræden.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter Hovedbestyrelsens godkendelse.
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