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§ 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.
Stk. 1 SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Landsforeningen er
en interesseorganisation, der er stiftet den 21. november 1960 under navnet
Landsforeningen Sindslidendes Vel.
Landsforeningens hjemsted er landssekretariatets postadresse.
Stk. 2 SIND er medlem af Danske Handicaporganisationer (DH) handicappolitisk paraply for de Danske Handicaporganisationer. SIND
deltager også i samarbejder lokalt, regionalt og på landsplan med
organisationer inden for psykiatriområdet.
§ 2. SINDs formål, vision og mission
Stk. 1 Foreningens formål er at skabe forståelse og tolerance for
mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel,
forebyggelse og rehabilitering.
Stk. 2 SINDs vision er et samfund, hvor alle respekterer, at de
fundamentale menneskerettigheder og de internationale rettigheder for
handicappede gælder for mennesker med sindslidelse. I dette samfund
vægtes menneskets personlige værdighed og værdi højere end
teknologiske og økonomiske hensyn, og fællesskabet anerkendes som en
forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.
Stk. 3 SIND vil arbejde for at sikre, at mennesker med sindslidelse og
deres pårørende skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv i
samfundet. Sindslidelse er en fælles udfordring for samfundet, mennesker
med sindslidelse, pårørende og professionelle. SIND vil arbejde for at
samle alle i et fælles arbejde for at realisere visionen.
§ 3. Medlemmet
Stk. 1 Demokratiet i SIND og dermed medlemmets indflydelse – skal
være så direkte som muligt overalt i organisationen. Medlemsrettighederne
udgør en central del af det fællesskab SIND udgør.
Medlemsrettighederne er gældende fra indmeldelsestidspunktet.
Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent.
Stk. 2 Medlemmernes mulighed for at øve indflydelse, deltagelse og
interessevaretagelse sker gennem SINDs regionskredse, lokalafdelinger og
aktiviteter.
Alle tillidshverv i foreningen er som udgangspunkt ulønnede.
Stk. 3 Som medlemmer optages enkeltpersoner.
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Der kan tegnes støttemedlemskaber. Støttemedlemmer kan både være
personer og institutioner, foreninger, virksomheder. Støttemedlemmer
opnår ikke medlemsrettigheder.
Indmeldelse, udmeldelse og indbetaling af kontingent sker til SINDs
sekretariat, der registrerer medlemmerne i regionskredse og
lokalafdelinger ud fra medlemmernes folkeregisteradresse.
Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et medlem tilknyttes en
anden regionskreds og lokalafdeling end den til folkeregisteradressen
hørende.
Stk. 4 Medlemskontingenterne fastsættes af hovedbestyrelsen.
Kontingent skal være betalt senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt
med udgangen af april måned samme år, slettes medlemmet.
Hovedbestyrelsen fastsætter kontingentandele til regionskredsene og
lokalafdelingerne.
Fordelingen foretages af sekretariatet på baggrund af medlemstallet ved
seneste årsskifte.
§ 4. Landsmøde
Stk. 1 Landsmødet er SINDs øverste myndighed. Landsmødet godkender
selv sin endelige dagsorden og fastsætter selv sin forretningsorden.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse,
gennemførelse af og opfølgning på landsmøder.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes hvert 3. år i september måned og
indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6 måneders varsel.
Forslag til behandling på landsmødet skal være indsendt senest 3 måneder
før dets afholdelse.
Forslagsberettigede er alle personlige medlemmer. Forslagene fra
personlige medlemmer indsendes til regionskredsene eller lokalafdelinger
så tidligt, at forslagene kan behandles og videresendes af regionskredse og
lokalafdelingers kompetente forsamlinger inden den fastsatte tidsfrist.
Forslagsberettigede er også SINDs regionskredse, lokalafdelinger og
landsdækkende aktiviteter inden den fastsatte tidsfrist.
Hovedbestyrelsen kan desuden stille forslag til og med udsendelse af
landsmødematerialet.
Materiale, der skal behandles på landsmødet, tilsendes de delegerede
senest 30 dage før landsmødets afholdelse.

3

Stk. 3 Ekstraordinært landsmøde indkaldes med angivelse af dagsorden
med mindst 14 dages varsel, såfremt det besluttes af hovedbestyrelsen eller
begæres af regionskredse repræsenterende mindst en tredjedel af
medlemmerne i SIND.
Stk. 4 Alle medlemmer kan overvære landsmødernes forhandlinger, i det
omfang der er plads. Personlige medlemmer har taleret.
Materiale, der skal behandles på landsmødet gøres elektronisk tilgængeligt
for alle medlemmer.
Landsmøderne er åbne for offentligheden, medmindre landsmødet
beslutter andet.
§ 5. Landsmødesammensætningen
Stk. 1 Landsmødet består af 80 delegerede fra regionskredsene, 2
delegerede fra hver af de landsdækkende aktiviteter, hovedbestyrelsen og
den kritiske revisor. Alle med stemmeret.
Stk. 2 De delegerede fra regionskredsene fordeles efter medlemstal blandt
regionskredsene pr. 1. januar i året for landsmødets afholdelse.
§ 6. SINDs daglige ledelse
Stk. 1 SINDs daglige ledelse har ansvaret for den daglige drift og den
politiske ledelse af foreningen, under ansvar over for hovedbestyrelsen.
Stk. 2 SINDs daglige ledelse, som udgøres af formand, 1. næstformand og
2. næstformand, vælges på et landsmøde.
Stk. 3 Alle personlige medlemmer kan opstille til de i stk. 2 nævnte poster.
Forslag til valg af formand, 1. næstformand og 2. næstformand skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest 21 dage før landsmødets afholdelse.
For at opnå valg skal man opnå mere end halvdelen af de afgivne, gyldige
stemmer, medmindre kun 1 kandidat er bragt i forslag.
Stk. 4 Afgår formanden i utide indtræder 1. næstformand i dennes sted
frem til førstkommende landsmøde.
Afgår 1. næstformand og 2. næstformand i utide kan hovedbestyrelsen
med tre fjerdedele af stemmerne konstituere en efterfølger frem til
førstkommende landsmøde.
Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan til medlemmer af SINDs daglige ledelse yde
en godtgørelse til dækning af eventuelt indtægtstab m.m..
Stk. 6 SINDs daglige ledelse fastlægger selv sin forretningsorden.
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§ 7. Hovedbestyrelsen
Stk. 1 Hovedbestyrelsen er foreningens øverste myndighed imellem
landsmøderne.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af SINDs daglige ledelse samt:
1 medlem fra hver regionskreds
5 medlemmer valgt på landsmødet
2 medlemmer repræsenterende de landsdækkende SIND-aktiviteter valgt
på landsmødet
Alle ovenstående med stemmeret.
Der vælges suppleanter for både de regions- og landsmødevalgte
hovedbestyrelsesmedlemmer.
Ansatte i SIND kan som udgangspunkt ikke være medlem af
hovedbestyrelsen. Dog kan personer, der arbejder lønnet op til ti timer om
ugen i SIND, godt være medlem af hovedbestyrelsen.
Stk. 3 SINDs daglige ledelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af
hovedbestyrelsens arbejde dvs. udarbejde dagsorden, komme med oplæg
til strategier, planer, beslutninger mv.
Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastlægger selv sine møder og sin
forretningsorden efter indstilling fra SINDs daglige ledelse.
§ 8. Regional- og lokalorganisering
Stk. 1 Regionskredsene varetager og udøver SINDs interesser i kredsens
område indenfor rammerne af SINDs vedtægter, under ansvar over for
hovedbestyrelsen.
Regionskredsene har ligeledes til opgave at støtte, samle og formidle
lokalafdelingernes arbejde samt de regionale og lokale aktiviteter.
Stk. 2 Regionskredsenes øverste myndighed er generalforsamlingen.
Kredsen ledes af en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelsen kan nedsætte
udvalg, som over for kredsbestyrelsen er ansvarlige for specifikke
aktiviteter.
Stk. 3 Inden for en regionskreds geografiske område etableres
lokalafdelinger dækkende én eller flere hele kommuner.
Lokalafdelingernes bestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer, og
varetager efter aftale regionskredsens opgaver lokalt. Opløses en
lokalafdelingen overgår aktiver og aktiviteter til regionskredsen.
Ved uenighed mellem kreds og lokalafdelinger om opgavefordeling
forelægges sagen til afgørelse i hovedbestyrelsen.
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Stk. 4 Regionskredsene og lokalafdelingerne fastsætter selv deres
vedtægter med udgangspunkt i de principper landsmødet har lagt for den
regionale og lokale organisering af SINDs arbejde.
Regionsvedtægterne sendes til hovedbestyrelsen til godkendelse.
Lokalafdelingsvedtægterne sendes til regionskredsen til godkendelse.
Ved uenighed mellem kreds og lokalafdelinger om
lokalafdelingsvedtægterne forelægges sagen til afgørelse i
hovedbestyrelsen.

§ 9. Administration, økonomi og løn
Stk. 1 SINDs hovedbestyrelse har ansvaret for SINDs overordnede
administrative og teknologiske platform.
Stk. 2 SINDs daglige ledelse er øverste ansættende myndighed for
landsforeningens lønnede personale.
Det administrative personale refererer til landsformanden.
SINDs daglige ledelse er ansvarlig for lønaftaler for landsforeningens
ansatte inden for de af hovedbestyrelsen fastsatte rammer.
Stk. 3 Regnskabet for det foregående år skal forelægges for
hovedbestyrelsen inden udgangen af april kvartal til godkendelse i
revideret form.
Årsregnskaberne forelægges efterfølgende for landsmødet til debat.
Stk. 4 Formanden er den øverste politisk ansvarlige for regnskabet.
Stk. 5 SINDs regionskredse, lokalafdelinger og aktiviteter er selvstændige
økonomiske enheder, hvis økonomiske dispositioner ikke kan forpligte
landsforeningen.
Stk. 6 Tegningsret tilkommer formand og en næstformand.
Ved dispositioner udover 50.000 kroner kræves underskrift af de to i
forening.
Bevillinger over 100.000 kroner kræver hovedbestyrelsens godkendelse.
Hovedbestyrelsen kan tillægge medarbejdere en dispositionsret.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræver
hovedbestyrelsens godkendelse.
Stk. 7 Hovedbestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor, som foretager
kasseeftersyn og reviderer foreningens årsregnskaber efter gældende
lovgivning og god revisionspraksis.
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Stk. 8 Landsmødet vælger en kritisk revisor og en suppleant for denne.
Alle personlige medlemmer kan opstille til disse poster, bortset fra
medlemmer af hovedbestyrelsen og ansatte.
Den kritiske revisor kontrollerer, at foreningens midler anvendes i
overensstemmelse med retningslinjer og beslutninger, truffet i foreningens
kompetente organer.
§ 10. Foreningsspørgsmål i øvrigt
Stk. 1 SIND driver, alene eller i samarbejde med andre, en række
aktiviteter på lands-, regionalt eller lokalt plan. Disse aktiviteter skal følge
de landsmødevedtagne principper for lands-, regional- og lokalaktiviteter.
Stk. 2 En anden organisation kan optages direkte i SIND ved en
hovedbestyrelsesbeslutning. Nærmere regler herfor fastsættes af
hovedbestyrelsen i den konkrete situation.
Sammenlægning med anden forening kræver vedtagelse på et landsmøde
med et flertal af de afgivne stemmer.
Stk. 3 En ophævelse af foreningen kræver tre fjerdele af de afgivne
stemmer på et landsmøde. Foreningens midler overgår da – efter
landsmødets beslutning – til organisationer med beslægtede formål.
§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændringer i SINDs vedtægter kan kun foretages af et landsmøde.
Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer.
Stk. 2 Ændringer i SINDs organisatoriske principper kan kun foretages af
et landsmøde.
SINDs organisatoriske principper kan ændres med almindeligt flertal.
§ 12. Ikrafttræden
Stk. 1 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter et landsmødes
afslutning.
Stk. 2 Landsmødet kan dog i forbindelse med vedtagelsen af
vedtægtsændringer fastsætte regler og frister for overgangen mellem gamle
og nye vedtægter.
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Principper for SINDs regionale og lokale struktur
Principperne i denne erklæring vedtaget på SINDs landsmøde den 30.
september 2012 og angiver retningen for SINDs regionale og lokale
organisering.
Principerklæringen er det fælles grundlag, SIND vil basere den regionale
og lokale organisatoriske udvikling på. SIND vil med disse principper
skabe rum og rammer for en lokal organisering der kan tilpasses de
mangeartede lokale virkeligheder og samtidig sikre, at de er i tråd med
SINDs vedtægter og de værdier SIND hviler på.
REGIONSKREDSENE:
Der kan kun være én Regionskreds i hver region.
Regionsvedtægterne skal mindst indeholde følgende:
NAVN OG HJEMSTED
FORMÅL OG OPGAVER
GENERALFORSAMLING
REGIONSKREDSBESTYRELSEN
BEHANDLING AF LANDSMØDEFORSLAG
RAMMER FOR OPGAVEFORDELING MELLEM
REGIONSKREDSEN OG LOKALAFDELINGER
REGNSKAB OG REVISION
TEGNINGSRET
ÆNDRING AF VEDTÆGTER
IKRAFTRÆDELSE
Regionskredsenes vedtægter må ikke stride mod SINDs vedtægter og
SINDs principper for regional og lokalestruktur. De skal for at være
gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen i SIND.
Regionskredsens generalforsamling eller bestyrelse kan ikke træffe
beslutninger eller foretage dispositioner, der er i strid med SINDs
vedtægter eller med beslutninger, der er truffet af SINDs landsmøde eller
hovedbestyrelse.
Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes regionskredsens
ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er regionskredsens
øverste myndighed.
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Generalforsamlingen skal indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel ved meddelelse i landsforeningens blad og på SINDs hjemmeside.
SINDs landsformand og sekretariat skal ligeledes varsles.
Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indvarsles, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når lokalafdelinger
repræsenterende mindst 20 % af regionskredsens stemmeberettigede
medlemmer fremsætter motiveret begæring derom.
Alle personlige medlemmer registreret af SINDs sekretariat er valgbare til
tillidshverv på regionskredsens generalforsamlinger. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Til ændring af
regionskredsens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 stemmer derfor.
På ordinære generalforsamlinger skal bestyrelsen aflægge beretning om
regionskredsens virksomhed i det forløbne år.
Regionskredsen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer. Disse
vælges for to år ad gangen på en generalforsamling, således at formand og
mindst ét medlem vælges det ene år, næstformand, kasserer og mindst et
medlem vælges det efterfølgende år. Ligeledes vælges for et år ad gangen
mindst to suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Regionskredsene kan vælge at etablere geografisk afgrænsede
underafdelinger, der varetager (nogle af) regionskredsens opgaver i en del
af regionen. Bestemmelserne herom fastsættes i regionskredsens
vedtægter.
Regionskredsen udpeger repræsentanter og suppleanter til landsmøde og
hovedbestyrelse. Bestemmelserne herom fastsættes i regionskredsens
vedtægter.
Regionskredsenes regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.
Regionskredsens regnskab fremlægges i revideret stand af kassereren til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regionskredsene er forpligtiget til at føre og aflægge regnskab i
overensstemmelse med retningslinjer fastlagt af SINDs daglige ledelse.
Regionskredsen indsender hvert år senest den 15. april det reviderede og
godkendte regnskab til SINDs sekretariat sammen med en oversigt over
bestyrelsesmedlemmer og andre tillidshverv samt aktuelle vedtægter for
regionskredsen. Hovedbestyrelsen kan lade sig repræsentere med taleret
ved regionskredsens møder og arrangementer.
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LOKALAFDELINGER:
Lokalafdelingerne dækker en eller flere hele kommuner i en region, og
ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.
Regionskredsene skal arbejde for og medvirke til, at der oprettes
lokalafdelinger i alle kommuner i regionen. Regionskredsbestyrelsen kan
træffe beslutning om, at en lokalafdeling kan dække flere kommuner.
Regionskredsen og en lokalafdeling, der dækker flere kommuner, skal
arbejde hen imod at oprette en selvstændig lokalafdeling i hver kommune.
Lokalafdelingerne fastsætter selv sine vedtægter.
Vedtægterne må ikke stride mod SINDs vedtægter og SINDs principper
for regionale og lokale struktur. De skal for at være gyldige være godkendt
af regionskredsen.
Lokalafdelingernes forsamlinger og ledelser kan ikke træffe beslutninger
eller foretage dispositioner, der er i strid med SINDs vedtægter eller med
beslutninger, der er truffet af SINDs landsmøde og hovedbestyrelsen.
Lokalafdelingerne er forpligtiget til at føre et regnskab i overensstemmelse
med retningslinjer fastlagt af SINDs daglige ledelse.
Lokalafdelingerne indsender hvert år senest den 15. april det reviderede og
godkendte regnskab til SINDs sekretariat sammen med en oversigt over
bestyrelsesmedlemmer og andre tillidshverv samt aktuelle vedtægter for
lokalafdelingen.
Hovedbestyrelsen og regionskredsbestyrelsen kan lade sig repræsentere
med taleret ved lokalafdelingernes møder og arrangementer.

Principper for SINDs lands-, regionale og lokale aktiviteter
Principperne i denne erklæring vedtaget på SINDs landsmøde den 30.
september 2012
SIND driver, alene eller i samarbejde med andre, en række aktiviteter på
lands-, regionalt eller lokalt plan, disse aktiviteter skal drives efter
principperne i denne erklæring. Principperne er det fælles grundlag, SIND
vil basere etableringen, driften og udvikling af SIND aktiviteter på. Ved
SIND aktiviteter forstås aktiviteter der er styret af eller helt/overvejende er
finansieret af SIND. SIND vil med disse principper skabe rum og rammer
for aktiviteter der kan tilpasses de mangeartede lands, regionale og lokale
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virkeligheder og samtidig sikre, at de er i tråd med SINDs vedtægter og de
værdier SIND hviler på.
Alle Aktiviteter der bærer – eller gør brug af – SINDs navn eller logo skal
være i overensstemmelse med SINDs formål, vision og mission beskrevet i
vedtægterne.
Alle aktiviteter SIND deltager i bør etableres og drives efter principperne i
denne erklæring.
Alle aktiviteter der bærer – eller gør brug af – SINDs navn eller logo skal
være styret af, eller have repræsentanter i ledelsen fra SINDs valgte
organer.
Alle SIND aktiviteter er forpligtiget til at føre et regnskab i
overensstemmelse med retningslinjer fastlagt af SINDs daglige ledelse.
Strider denne regel mod bevilligende myndigheders, donorers eller
sponsorers krav, kan SINDs daglige ledelse dispensere herfor. Reviderede
og godkendte regnskaber sendes til SINDs sekretariat til orientering.
Alle aktiviteter der bærer – eller gør brug af – SINDs navn eller logo skal
hvert år inden den 15. april indsende reviderede og godkendte regnskaber
til SINDs sekretariat til orientering.
SIND afholder medlemskonferencer. Medlemskonferencerne kan have
organisatorisk, politisk eller fagligt indhold. Afholdelse af
medlemskonferencer besluttes af hovedbestyrelsen – herunder antal
deltagere og indhold. Medlemskonferencer afholdes efter behov – og i det
omfang økonomien tillader det.
Det skal tilstræbes, at der såvel indadtil som udadtil orienteres om
tilhørsholdet til SIND og reklameres for medlemskab af SIND.
Hovedbestyrelsen kan undtagelsesvis, og hvor særlige omstændigheder
taler for det, dispensere for de overstående regler.
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