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§ 1 NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSTILKNYTNING.
Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Syddanmarks Regionskreds.
SIND-Syddanmarks Regionskreds er en del af Landsforeningen SIND.
Regionskredsens hjemsted er regionskredsformandens postadresse.
§ 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, under ansvar over for
Hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Regionskredsen har til opgave:
 At varetage Landsforeningen SINDs interesser i forhold til Region Syddanmarks
behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og andre fælles berøringsområder.
 At støtte, samle og formidle lokalafdelingernes arbejde samt de regionale og lokale
aktiviteter.
§ 3 MEDLEMSKAB OG KONTINGENT.
Stk. 1 Alle medlemmer bosiddende i regionen og de af Hovedbestyrelsen til regionskredsen
overflyttede medlemmer, jfr. Landsforeningens vedtægter § 3 stk. 3, og registreret af SINDs
sekretariat, er medlem af regionskredsen.
Stk. 2 Medlemskontingent indbetales til Landsforeningen SIND, hvis Hovedbestyrelse
fastsætter kontingentandele til regionskredse og lokalafdelinger, og fordelingen foretages af
Landsforeningens sekretariat på baggrund af medlemstallet ved seneste årsskifte.
Stk. 3 Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent.
§ 4 GENERALFORSAMLING.
Stk. 1 Generalforsamlingen er regionskredsens øverste myndighed. Generalforsamlingen
godkender selv sin endelige dagsorden.
Regionskredsens bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse af og
opfølgning på generalforsamlingen.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af
regionskredsbestyrelsen med mindst 14 kalenderdages varsel ved meddelelse i
Landsforeningens blad og på SINDs hjemmeside/regionskredsens hjemmeside.
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Begrundede forslag til behandling på generalforsamlingen skal være regionskredsformanden i
hænde senest 8 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagsberettigede er alle
personlige medlemmer i regionen.
Regionskredsbestyrelsen kan desuden stille forslag til og med 5 kalenderdage før
generalforsamlingens afholdelse.
Materiale, der skal behandles på generalforsamlingen, gøres elektronisk tilgængeligt for
medlemmerne senest 5 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b.

Godkendelse af dagsorden.

c. Regionskredsbestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
d. Det reviderede regnskab og budget fremlægges til debat og godkendelse.
e. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter.
f. Valg af formand hvert andet år.
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
h. Hvert tredje år – eller år med ekstraordinært landsmøde: Behandling af eventuelle
forslag til Landsforeningens landsmøde.
i. Eventuelt.
Stk. 4 Regionskredsbestyrelsen består af 5 medlemmer. For at sikre bredden i forhold til
lokalafdelinger vælger lokalafdelingerne i hvert af almenpsykiatriens optageområder 1
regionskredsbestyrelsesmedlem samt 1 suppleant, dog således at Lokalafdeling Fyn kun
vælger 1 regionskredsbestyrelsesmedlem samt suppleant.
Valg af formand og udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, dog således
at formanden vælges og 1 bestyrelsesmedlem udpeges for 2 år i 2014, medens næstformand,
kasserer og et bestyrelsesmedlem udpeges for 1 år i 2014. Ved alle øvrige tillidsposter gælder
valg for 1 år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger dennes
valgperiode.
I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5 Generalforsamlingen er offentlig. Alle medlemmer af SIND har taleret.
Stk. 6 Ændret ved generalforsamling 23/3 2015, se side 6. Oprindelig

tekst: Stemmeret på
generalforsamlingen har de delegerede. Delegerede udpeges af lokalafdelingerne, således at hver lokalafdeling forlods har 1 delegeret.
Herefter tillægges 1 delegeret for hvert påbegyndt 50. medlem i optageområdet opgjort seneste 31.12.

Stk. 7 Valgbare er personlige medlemmer af SIND-Syddanmarks Regionskreds, jfr. § 3,stk 1.
Stk. 8 Kun personligt tilstedeværende delegerede har stemmeret.
Stk. 9 Alle afgørelser, herunder valg til tillidsposter og beslutninger i øvrigt, træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Dog ikke vedtægtsændringer jf. § 9 stk. 1.
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Stk. 10 Skriftlig afstemning skal foretages ved valg til tillidsposter og ved andre afstemninger
såfremt dirigenten eller mindst tre medlemmer kræver dette.
Stk. 11 Der skal føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet
skal godkendes og underskives af referenten og dirigenten.
Stk. 12 Efter generalforsamlingen og inden den 15. april fremsendes referat og regnskab til
landsformanden og sekretariatet.
§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når regionskredsbestyrelsen finder det
påkrævet, eller når det skriftligt forlanges og begrundes af mindst 50 medlemmer.
Stk. 2 Afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af det fornødne antal
medlemmer, skal indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af begæringen og
generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen.
Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 8
kalenderdages varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Stk. 4 Landsformanden underrettes når beslutning om ekstraordinær generalforsamling er
truffet. Umiddelbart efter generalforsamlingen fremsendes referat til landsformanden og
sekretariatet.
§ 6 REGIONSKREDSBESTYRELSEN.
Stk. 1 Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand,
kasserer og besætter øvrige tillidsposter, herunder repræsentant og suppleant til
Hovedbestyrelsen.
§ 6. stk. 1, 2. punktum. Ændret ved generalforsamling 23/3 2015, se side 6.
Oprindelig tekst:Regionskredsbestyrelsen godkender efter indstilling fra lokalafdelinger og optageområder delegerede og
suppleanter til Landsmødet, idet hvert optageområde (Fyn, Sønderjylland, Ribe og Vejle) indstiller et antal delegerede ud fra fordelingstal =
antal medlemmer/antal delegerede, i det det skal sikres, at alle lokalafdelinger med mere end 50 medlemmer udpeger 1 delegeret.

Oprindelig tekst slut.
Ingen kan bestride mere end én kassererpost i SINDs regi.
Ansatte i SIND kan ikke være medlem af regionskredsbestyrelsen.
Stk. 2 Regionskredsbestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller
såfremt 2 regionskredsbestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden
indkalder til møderne og leder disse.
Stk. 3 Regionskredsbestyrelsesmøderne gennemføres på baggrund af en dagsorden, der forud
er tilgået medlemmerne af regionskredsbestyrelsen. Afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Der udfærdiges et
beslutningsreferat, der skal godkendes af mødedeltagerne og være tilgængelig for kredsens
medlemmer.
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§7 OPGAVEFORDELING MELLEM REGIONSKREDSEN OG
LOKALAFDELINGERNE.
Stk. 1 Opgavefordelingen er beskrevet i bilag nr.1.
Stk. 2 Det tilstræbes, at lokalafdelingerne i hvert af almenpsykiatriens optageområder
etablerer et fast samarbejde med henblik på dialog med optageområdet. Eventuelle dagsordner
og mødereferater herfra sendes til regionskredsens formand til orientering.

§8 REGNSKAB OG TEGNINGSRET.
Stk. 1 Regionskredsenes regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.
Stk. 2 Kassereren er den øverste politisk ansvarlige for regnskabet.
Stk. 3 Regionskredsen er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske dispositioner
hverken kan forpligte Landsforeningen eller Lokalafdelingerne.
Stk. 4 Tegningsret tilkommer formand og kassereren sammen eller en af dem sammen med et
regionskredsbestyrelsesmedlem. De tegningsberettigede kan meddele prokura eller fuldmagt.
Herunder kan der meddeles prokura eller fuldmagt til kassereren – eller en regnskabsfører –
til alene at disponere over indestående på bankkonti tilhørende foreningen.
.
Stk. 5 Regionskredsens køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræver
Hovedbestyrelsens godkendelse.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Stk. 1 Ændringer i Regionskredsens vedtægter kan kun foretages af en
regionskredsgeneralforsamling.
Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer.
Stk. 2 Ændringer til vedtægternes § 7, bilag nr.1, ”Opgavefordelingen mellem regionskredsen
og lokalafdelingerne” kan kun foretages af en regionskredsgeneralforsamling.
Bilag nr.1 ”Opgavefordelingen mellem regionskredsen og lokalafdelingerne” kan ændres med
almindeligt flertal.

§ 10 OPLØSNING AF REGIONSKREDSEN.
Stk. 1 Det følger af landsforeningens vedtægter, at der skal være en regionskreds. Af samme
grund kan regionskredsen ikke opløses ved beslutning herom.
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Stk. 2 Hvis det ikke lykkes på en generalforsamling at vælge/få udpeget mindst 5
bestyrelsesmedlemmer, overgår ansvaret for driften af regionskredsen midlertidigt til
Hovedbestyrelsen, der vedtager provisoriske regler for driften. Hovedbestyrelsen skal arbejde
for hurtigt 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.
§ 11 IKRAFTTRÆDEN.
Stk. 1 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter Hovedbestyrelsens godkendelse.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan dog i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne, efter
indstilling fra regionskredsgeneralforsamlingen, fastsætte regler og frister for overgangen
mellem gamle og nye vedtægter.
Vedtægtsændringer.
Generalforsamling den 23/3 2015:
§ 4. stk. 6 ændret til:
Stemmeret på generalforsamlingen har de delegerede. Delegerede udpeges af
lokalafdelingerne, således at hver lokalafdeling forlods har 1 delegeret. Herefter tillægges 1
delegeret for hvert påbegyndt 50. medlem i lokalforeninmgen.
§ 6. stk. 1.2 punktum ændres til:
Regionskredsbestyrelsen godkender efter indstilling fra lokalafdelinger delegerede og
suppleanter til Landsmødet, idet hver lokalafdeling indstiller et antal delegerede ud fra
fordelingstal = antal medlemmer/antal delegerede opgjort senest 31.12, i det det skal sikres, at
alle lokalafdelinger udpeger mindst 1 delegeret.
Ovenfor viste 2 vedtægtsændringer er indsat i april 2016.
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Bilag nr.1

Opgavefordelingen mellem regionskredsen og lokalafdelingerne.
LOKALAFDELINGERNE kan som tidligere stå for:


Ansøgninger om støtte fra kommunerne (§18), Socialministeriet (Tips og
Lottomidlernes Særsocpulje) og andre fonde og indtægtsmuligheder.



De lokale aktiviteter, herunder f.eks.
-

Café og samværstilbud
Foredrag
Samtale- og selvhjælpsgrupper
SIND-net
Rådgivning
Bisiddere
Kurser
Udflugter



Valg / udpegning af repræsentanter til Danske Handikaporganisationers lokale
afdelinger,



Valg / udpegning af kandidater og kontakter til handicapråd, beskæftigelsesråd og
andre lokale fora f.eks. frivillighedscenter/råd og kulturelle samråd.



Kontakt til lokalpolitikere og presse.



Kontakt til kommunerne, herunder socialpsykiatri, beskæftigelsesområdet og
socialforvaltningen.



Samarbejde med de andre lokalforeninger inden for Regionpsykiatriens optageområde
med henblik på dialog med optageområdets ledelse samt udpegning af medlemmer til
Det Psykiatriske Patientklagenævn. Regionskredsens formand skal orienteres om
dagsordner og notater fra dialogmøderne.



Samarbejde med andre foreninger med interesse for psykiatrien i lokalområdet, fx
Bedre Psykiatri, Depressionsforeningen, LMS med flere.

Vigtigt: Regionskredsen skal ikke røre ved noget af det, med mindre det er aftalt med
lokalafdelingen /afdelingerne.

Side 7/8

Version 8.02 af 13. december 2013 rev. april 2016

REGIONSKREDSENS OPGAVER:
 At varetage Landsforeningen SINDs interesser i regionskredsens område i forhold til
Region Syddanmarks behandlings- og socialpsykiatri og andre fælles berøringsflader,
både på det politiske og driftsmæssige niveau, herunder udpegning af medlemmer til
regionale dialogfora.
 At støtte, samle og formidle lokalafdelingernes arbejde samt de regionale og lokale
aktiviteter.
 At lytte til lokalafdelingernes ideer og problemer og herudfra overveje, hvilken støtte
eller koordination regionskredsen kan bidrage med f.eks. hjælp til §18 ansøgninger.
 At tilbyde foredrag, kurser og samtale- og selvhjælpsgrupper gerne i samarbejde med
lokalafdelingerne.
 At tilbyde erfaringsudveksling, herunder i relation til det kommunale niveau (Erfagruppe).
 At søge om støtte til regionale udviklingsprojekter i samarbejde med lokalafdelingerne
i fx offentlige puljer eller indgå i et samarbejde med lokalafdelinger om at søge § 18
midler i flere kommuner til tværkommunale projekter.
 At nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af interesserede SIND medlemmer og en
kontaktperson fra regionskredsbestyrelsen efter behov.
 At støtte lokalafdelingernes samarbejde inden for Region Syddanmarks
optageområder.

.
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