Vedtægter SIND Ungdom
§1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Stk. 1

Foreningens navn er SIND Ungdom.

Stk. 2

SIND Ungdoms hjemsted er København.

Stk. 3

SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse
eller partipolitiske tilhørsforhold.

Stk. 4

SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede
men i stedet møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste
bliver ramt af psykisk sårbarhed og derigennem bliver i stand til at leve et mere
tilfredsstillende og indholdsrigt liv.
Derfor skal SIND Ungdom:
- Arbejde for at tilbyde aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor sårbare
unge kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og
afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.
- Guide og støtte psykisk sårbare unge til at tage aktivt del i civilsamfundet
omkring dem, blive en stemme i den demokratiske debat omhandlende psykisk
sårbarhed og således influere og inspirere andre psykisk sårbare unge til at stå
frem og deltage i de samfundsmæssige processer.
- Arbejde for at nedbryde fordomme og tabuer om psykisk sårbarhed blandt unge
gennem information, oplysning og debat. Herunder at fremme forståelsen
mellem psykisk sårbare unge og andre unge.

Stk. 5

SIND Ungdoms forhold og samarbejde med moderorganisationen Landsforeningen SIND
er formaliseret gennem en samarbejdsaftale.

§3

NAVN OG LOGO

Stk. 1

SIND Ungdoms logo er et rødt hjerte med teksten ”SIND Ungdom”. Brugen af navn og
logo skal følge SIND Ungdoms retningslinjer. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 2

Brug af navnet ”SIND” sker efter aftale med Landsforeningen SIND.

§2

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Stk. 1

Enhver, som er under 36 år gammel, som skriftligt over for SIND Ungdom har erklæret sit
medlemskab og har betalt kontingent, er medlem.

Stk. 2

Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet.

Stk. 3

Medlemmer af en SIND Ungdom lokalforening optages som individuelle medlemmer af
landsforeningen SIND Ungdom.

Stk. 4

Enhver, som er 36 år gammel eller ældre, som skriftligt over for SIND Ungdom har
erklæret sit medlemskab og har betalt kontingent, er støttemedlem.

Stk. 5

Støttemedlemmer har ikke stemme- eller valgret i SIND Ungdom.

Stk. 6

Medlemskabet ophører automatisk, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt
kalenderår.

§3

LOKALFORENINGER

Stk. 1

Som lokalforeninger kan optages foreninger, hvis formål og værdier harmonerer med
SIND Ungdoms.

Stk. 2

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lokalforeninger eller opstart af nye
lokalforeninger.

Stk. 3

Bestyrelsen godkender lokalforeningernes vedtægter.

Stk. 4

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion af lokalforeninger.

Stk. 5

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at påbegynde eller iværksætte nye aktiviteter eller
projekter.

§4

LANDSMØDE

Stk. 1

Landsmødet er SIND Ungdoms øverste myndighed.

Stk. 2

Landsmødet afholdes hvert år i marts.

Stk. 3

Formanden indkalder til landsmødet. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel via brev
eller e-mail.

Stk. 4

Landsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet. Begrundede forslag der ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før landsmødet.

Stk. 5

Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
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e.
f.
g.
h.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

Stk. 6

Landsmødet er offentligt.

Stk. 7

Stemmeret har og valgbar er alle medlemmer af SIND Ungdom.

Stk. 8

Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Stk. 9

Alle afgørelser, herunder valg til tillidsposter og beslutninger i øvrigt, træffes ved
almindeligt stemmeflertal.

Stk. 10 Skriftlig afstemning skal foretages ved valg til tillidsposter. Alle personvalg er hemmelige
og skriftlige. I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring.
Stk. 11 Der skal føres referat over de på landsmødet trufne beslutninger. Referatet skal
godkendes og underskrives af referenten og dirigenten. Herefter sendes referatet til alle
lokalforeninger.
§5

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE

Stk. 1

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det
skriftligt forlanges og begrundes af mindst 1/3 af medlemmerne.

Stk. 2

Afholdes ekstraordinært landsmøde på begæring af det fornødne antal medlemmer, skal
indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af begæringen og landsmødet
skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen.

Stk. 3

Ved ekstraordinært landsmøde gælder samme regler som på ordinære landsmøder med
undtagelse af § 4, stk. 5.

§6

BESTYRELSEN

Stk. 1

Bestyrelsen vælges på landsmødet og består af minimum 6 medlemmer.

Stk. 2

Den landsmødevalgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand (lige år) og
næstformand (ulige år).

Stk. 3

Ingen kan samtidig bestride mere end én kassererpost i SIND Ungdoms regi.

Stk. 4

Formand og næstformand vælges for to år. Formand vælges i lige år og næstformand i
ulige år. Alle andre i bestyrelsen sidder for et år. Såfremt formanden afgår i løbet af sin
valgperiode, indtræder næstformanden som formand ind til førstkommende landsmøde,
og en ny næstformand vælges af bestyrelsens midte.
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Stk. 5

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller såfremt 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden indkalder til
bestyrelsesmøderne og leder disse.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum halvdelen af medlemmerne er til stede
eller repræsenteret via en suppleant.

Stk. 8

Bestyrelsen træffer beslutning via almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Stk. 9

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til at varetage foreningens daglige drift
bestående af formand og næstformand.

Stk. 10 Forretningsudvalget er bemyndiget til at tegne foreningen, herunder underskrive
foreningens årsregnskab med henblik på dets godkendelse på SIND Ungdoms landsmøde.
Stk. 11 Forretningsudvalget kan meddele prokura.
Stk. 12 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 13 Ved formandsskifte forpligter den afgående formand sig på at stå til rådighed som
sparingspartner for den nye formand for at sikre en god overlevering på posten.
Stk. 14 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke deltager i bestyrelsesmøder og ikke melder afbud, kan
bestyrelsen træffe beslutning om midlertidig eller permanent nedlæggelse af
tillidshvervet. Der gives et varsel på 14 dage til pågældende medlem, og såfremt der ikke
svares på denne henvendelse bortfalder tillidshvervet.
Stk. 15 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet
overtræder foreningens love og vedtægter. Beslutningen kræver enighed i bestyrelsen og
skal fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet
ønsker det.
§7

REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1

SIND Ungdoms regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

SIND Ungdoms regnskaber revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor valgt af
landsmødet.

§ 10

TEGNINGSRET
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Stk. 1

SIND Ungdom tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden hver for sig
sammen med et medlem af bestyrelsen.

§ 11

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1

Forslag til ændring af vedtægter indsendes skriftligt til formanden 2 uger før afholdelse af
ordinært landsmøde.

Stk. 2

De fremsatte forslag med bestyrelsens bemærkninger tilsendes til alle medlemmer via email eller brev.

Stk. 3

Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne forudsætter at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 4

Såfremt dette ikke er tilfældet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 51 % af de fremmødte skal stemme for ændringerne, hvorefter
vedtægtsændringerne er gældende.

Stk. 5

Forslag til ændring af vedtægter på et ekstraordinært landsmøde skal være formanden i
hænde senest 1 uge før landsmødet.

§ 12

OPLØSNING AF SIND UNGDOM

Stk. 1

Beslutning om opløsning af SIND Ungdom kan kun træffes på et ekstraordinært
landsmøde, der er indkaldt med henblik på opløsning af SIND Ungdom.

Stk. 2

Beslutning om opløsning forudsætter at mindst 2/3 af de personligt tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget og at antallet af ja-stemmer udgør mindst halvdelen af
samtlige stemmeberettigede. Vedtages et forslag om opløsning, men uden den anførte
majoritet, kan forslaget genfremsættes på et nyt ekstraordinært landsmøde, der er
indkaldt med mindst 14 dages varsel, og opløsning kan da vedtages med absolut
stemmeflertal.

Stk. 3

Ved SIND Ungdoms opløsning overgår eventuelle aktiver til projekter eller organisationer,
der stemmer overens med SIND Ungdoms værdier og formål.

§ 13

IKRAFTRÆDELSE

Stk. 1

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter landsmødets afslutning den 19. marts
2016 og afløser alle tidligere vedtægter. Vedtægterne er justeret ved:
- Generalforsamlingen 15. marts 2015.
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