VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN A-TEAM
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§ 1 Navn og Hjemsted
Stk. 1

Foreningens navn er A-Team

Stk. 2

Foreningen er stiftet den 28. november 2015 med aktivitets- og regnskabsmæssig opstart d. 1. januar 2016.

Stk. 3

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1

Foreningens formål er at fremme sundhed og trivsel ved at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke løb og andre former for idræt på
motionsplan med vægt på at skabe ligeværdige fælleskaber.

Vi vil arbejde på, at mennesker med en autisme- eller ADHD profil får mulighed for at dyrke motion på lige vilkår med andre borgere. Dette vil vi
bl.a. gøre ved at aktivere civilsamfundet gennem frivillige A-Team medlemmer.
Vi vil bl.a.:
•

Skabe forpligtende makkerskaber ved at skaffe frivillige som støtter
børn, unge og voksne med en autisme- eller ADHD profil i fx at gå en tur
sammen, løbe sammen eller dyrke andre former for motion.

•

Skabe muligheder for fællestræning.

•

Skabe familieløb så familier med børn med autisme eller ADHD får mulighed for at være til løb, som er særligt tilrettelagt børn, unge og voksne med en autisme- eller ADHD profil.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1

Enhver, som anmoder om medlemskab, kan optages i foreningen, såfremt de
kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter, samt overholder medlemsforpligtelserne.

Stk. 4

Der er to medlemsskaber – voksen og barn (under 18 år).

Stk. 5

Indmeldelse sker via A-Team’s hjemmeside: www.ateamsport.dk
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Stk. 6

Udmeldelse sker skriftligt (email) til A-Teams medlemsansvarlige med en
måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Der gives ikke penge
tilbage for allerede indbetalt kontingent.

§ 4 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende
ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2

Bestyrelsen eller andre medlemmer af foreningen kan indstille et medlem til
eksklusion, og sagen afgøres på generalforsamlingen. Der kan indkaldes ekstraordinært.

Stk. 3

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet
som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 5 Kontingent
Stk. 1

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og oplyses på foreningens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 2

Kassereren kan afslutte et medlemskab, hvis kontingentbetalingen ikke er
sket senest en måned efter 2. rykker. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent betales.

Stk. 3

Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet ved udmeldelse.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april
måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig (email) indkaldelse og udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4

Er der indkommet forslag, mailes disse til medlemmerne sammen med den
endelige dagsorden og det reviderede regnskab, således at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
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Stk. 5

Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte vælge at indbyde, har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer over 15 år har
stemmeret, og har én stemme hver. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

Stk. 6

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.

Stk. 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i der forløbne år
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand (i lige år)
7. Valg af næstformand (ulige år)
8. Valg af kasserer (ulige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
10.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12.Valg af revisor og revisorsuppleant
13.Eventuelt

§ 7 Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer
og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 13 og 14.
Afstemninger foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved
personvalg dog på forlangende.

Stk. 3

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.
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Stk. 4

Referatet af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling
og skal endvidere indkalde, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med en angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning
m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1

I det daglige ledes foreningen af bestyrelsen. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar
for foreningens daglige drift.

Stk. 2

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år,
medens kassereren, næstformanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på
valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse er på valg hvert år.
Der skal i bestyrelsen være mindst 1 medlemmer med en autisme- eller
ADHD profil, 1 medlemmer der er fagpersoner, og 1 medlemmer der har
børn/familiemedlemmer med en autisme- eller ADHD profil. Det tilstræbes
at have en ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er tilstede
(fysisk eller virtuelt), herunder formand eller næstformand.

Stk. 4

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.

Stk. 5

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Dog kan bestyrelsen vælge at honorere
formand, kasserer eller andre. Særlige opgaver kan efter bestyrelsens beslutning også honoreres.
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Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder forhandlingerne i forbindelse med bestyrelsesmøder, og i tilfælde af stemmelighed,
gør hans/hendes stemme udslaget. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans/hendes sted og fungerer som formand.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 7

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med
mindst 14 dages varsel.

Stk. 8

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10 Regnskab
Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et pengeinstitut.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3

Kassereren er ansvarlig for, at foreningens regnskab føres på betryggende vis
og udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den
daglige bogføring.

Stk. 4

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og
en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med
påtegning.

Stk. 5

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle foreningens udgifter.

§ 11 Tegningsret
Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af formanden eller næstformanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

§ 12 Hæftelse
Stk. 1

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
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§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Stk. 2

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de
fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14 Foreningens opløsning
Stk. 1

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor. Møderne afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 2

Indkaldelse om dette punkt skal overholde tidsfristerne i § 6 og skal tillige
sendes skriftligt (email) til alle medlemmer.

Stk. 3

Ophører foreningen med at eksistere, skal formuen deles ligeligt mellem
Landsforeningen Autisme og ADHD Foreningen.

§ 15 Ikrafttræden
Stk. 1

Disse vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28.
november 2015 og er gyldige fra 1. januar 2016.
Underskrevet
Dirigent: Kathrine Felland Gunnløgsson
Referent: Louise Egelund Jensen

§14, stk. 3 er ændret ved generalforsamlingen den 27. April 2019.
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