Vedtægter for ADHD-foreningen
Præambel
ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har symptomer inden for områderne
opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet og som følge heraf betydelige
funktionsvanskeligheder og adfærdsændringer i dagligdagen.
Vanskelighederne kommer til udtryk bl.a. i skole/uddannelse, i arbejde, i fritid, i familielivet og
andre sociale relationer.
Der er ofte følgelidelser, der skal tages hånd om samtidigt.

§ 1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er ADHD-foreningen.
2. Dens hjemsted er: ADHD-foreningens sekretariats adresse.

§ 2 Formål
1. ADHD-foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af
forholdene for mennesker med ADHD og lignende vanskeligheder samt deres
pårørende.
2. ADHD-foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.
3. ADHD-foreningen støtter ligestilling uanset race, nationalitet, køn, religion,
seksualitet, socialt tilhørsforhold, handicap, alder eller andre forhold.

§ 3 Medlemmer
1. Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
2. Enkeltpersoner kan tegne individuelt medlemskab.
3. Individuelle medlemmer oppebærer demokratiske rettigheder, dvs. de kan deltage
som repræsentant på landsmøder og er valgbare til formandskabet og
hovedbestyrelsen. Alene individuelle medlemmer kan deltage på lokalafdelingernes
generalforsamling med stemmeret og valgbarhed til formandspost og bestyrelse.
4. Husstandsmedlemskab dækker alle medlemmer, der indgår i samme husstand.
Husstandsmedlemskab indgår som ét individuelt medlemskab, hvad angår
demokratiske rettigheder og kan deltage på landsmødet med en repræsentant.
5. Institutioner, foreninger, firmaer etc. kan tegne medlemskab uden demokratiske
rettigheder.
6. Alle medlemmer betaler kontingent til ADHD-foreningen. Kontingentets størrelse
fastlægges af hovedbestyrelsen.

7. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens sekretariat med udgangen af aktuelle
kontingentbetalte periode.
8. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skader eller modarbejder
foreningens formål. Beslutningen kan ankes til førstkommende ordinære landsmøde.

§ 4 Lokalafdelinger
1. ADHD-foreningen består af et antal lokalafdelinger, der mindst omfatter en af de 98
kommuner i Danmark.
2. Det tilstræbes, at ADHD-foreningen dækker hele landet med aktive lokalafdelinger.
3. Lokalafdelingernes formål er at arbejde for opfyldelse af ADHD-foreningens formål
på lokalt plan.
4. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for lokalafdelingerne.
5. Ingen lokalafdeling kan ved nogen disposition forpligte ADHD-foreningen økonomisk
eller på anden måde.
6. Foreningens medlemmer optages som udgangspunkt i den lokalafdeling, der dækker
det område, hvor medlemmet har postadresse.
7. Hovedbestyrelsen i ADHD-foreningen kan beslutte at nedlægge en lokalafdeling,
hvis denne skader ADHD-foreningen.

§ 5 Oprettelse af lokalafdelinger
1. En lokalafdeling kan omfatte én kommune, eller flere kommuner (jf. § 4 stk. 1).
2. Lokalafdelingens navn bestemmes i Standardvedtægter for ADHD-foreningens
lokalafdelinger § 1 stk. 1.
3. Oprettelse af en lokalafdeling skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen.
4. Ny afdeling kan dannes, hvis der er et bæredygtigt medlemsgrundlag, der kan
arbejde for ADHD-foreningens formål på lokalt plan.
5. Oprettelse af lokalafdelinger sker på en stiftende generalforsamling, som er indkaldt
med mindst 3 ugers skriftligt varsel til hovedbestyrelsen, den allerede dækkende
afdeling og alle medlemmer i det område, som den nye afdeling tænkes at dække.
6. Ved oprettelsen af en ny afdeling deles medlemstallet og afdelingens økonomi
mellem den "afgivende" afdeling og den "nye" afdeling efter medlemmernes
tilhørsforhold jf. § 4 stk. 6.
§ 6 Landsmøde
1. ADHD-foreningens øverste myndighed er landsmødet.
2. Landsmødet består af
1. ADHD-foreningens formand.
2. ADHD-foreningens næstformand.

3. Alle landsmøde- og lokalafdelingsudpegede medlemmer af hovedbestyrelsen.
4. Medarbejderrepræsentanten i hovedbestyrelsen.
5. Lokalafdelingerne tildeles 10 repræsentanter plus én repræsentant for hvert 50.
medlem. Opgørelsesdato for medlemstal er den dato, hvor indbydelserne til
landsmødet udsendes.
6. Eksterne medlemmer i Hovedbestyrelsen
7. Alle medlemmer i ADHD-foreningen med medlemsrettigheder jf. § 3 kan deltage
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på landsmødet.
Stemmeberettiget er delegerede omfattet af § 6 stk. 2 punkt 1-5
Ordinært landsmøde afholdes senest ultimo juni i lige år.
Indkaldelse til ordinært landsmøde sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning ved
opslag på ADHD-foreningens hjemmeside og via ADHD-foreningens blad senest 8
uger før landsmødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
landsmødet.
Lokalafdelingernes liste over repræsentanter samt 2 suppleanter til landsmødet skal
indsendes, så de er hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet. I
lokalafdelinger med flere repræsentanter end det tildelte antal, udvælger
lokalafdelingens bestyrelse repræsentanterne.
Deltagere uden stemmeret skal tilmelde sig senest 2 uger før landsmødet.
For det ordinære landsmøde skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og vedtagelse af foreningens målsætningsprogram.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand for ADHD-foreningen.
6. Valg af næstformand
7. Valg af op til tre repræsentanter til hovedbestyrelsen.
8. Eventuelt.
Forslag vedrørende § 6 stk. 7 punkt 3 og 4, som ønskes behandlet på et ordinært
landsmøde, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødet.
Alle kandidaturer skal meddeles og være indsendt til sekretariatet senest 6 uger før
landsmødets afholdelse.
Senest 2 uger før det ordinære landsmøde gøres dagsorden, indkomne forslag og
forslag til målsætningsprogram tilgængelig på ADHD-foreningens hjemmeside.
Landsmødet er beslutningsdygtigt, når der er indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, jf. dog
§ 11 om vedtægtsændringer og § 12 om opløsning af foreningen. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Mødets dirigent afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet
forekommende afstemninger, herunder afstemningstemaer og afstemningens
gennemførelse. Der gennemføres skriftlig afstemning, hvis blot ét
landsmødemedlem med stemmeret fremsætter ønske herom.

14. Offentliggørelse af landsmødebeslutninger sker senest 30 dage efter landsmødet på
foreningens hjemmeside.
15. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Formanden er født formand for
hovedbestyrelsen.
16. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen. Næstformanden er født næstformand
for hovedbestyrelsen.
17. De af landsmødet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for den kommende
landsmødeperiode på 2 år.
18. Foreningens formand og næstformand kan ikke være formand eller næstformand i
en lokalafdeling eller være udpeget til hovedbestyrelsen. Beklæder formand og
næstformand på valgtidspunktet sådanne tillidsposter, udtræder de af disse.
19. Ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis
1. Et landsmøde beslutter det.
2. Mindst en tredjedel af medlemmerne af hovedbestyrelsen fremsætter begrundet
krav.
Hovedbestyrelsen skal da indkalde inden 3 uger.
20. Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde sker ved hovedbestyrelsens
foranstaltning via opslag på foreningens hjemmeside tidligst 10 uger og senest
8 uger før landsmødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
mødet.
21. Ekstraordinært landsmøde kan ikke afholdes i juli og august.
§ 7 Hovedbestyrelsen
1.

ADHD-foreningen ledes af hovedbestyrelsen, som består af ADHD-foreningens
formand, næstformand, en repræsentant fra hver lokalafdeling jævnfør § 7 stk. 2,
op til tre medlemmer valgt direkte på landsmødet, op til 3 eksterne medlemmer
jævnfør § 7 stk. 3 og en medarbejderrepræsentant.

2.

Alle lokalafdelinger kan stille en repræsentant til hovedbestyrelsen. Som
udgangspunkt er det lokalafdelingens formand, men lokalafdelingen kan vælge et
andet bestyrelsesmedlem. Repræsentanten er valgt for et år. Ved ønske om
repræsentant indsendes navn til hovedbestyrelsen senest 1. april. Kun ved varigt
forfald kan lokalafdelingen udpege en ny repræsentant.

3.

Hovedbestyrelsen kan udpege op til 3 eksterne medlemmer. Udpegningen følger
ADHD-foreningens landsmødeperioder.

4.

Hovedbestyrelsen varetager ADHD-foreningens landsdækkende interesser og yder
vejledning og støtte til lokalafdelinger

5.

Hovedbestyrelsen fastlægger i overensstemmelse med vedtægternes formål den
overordnede politik og strategi for ADHD-foreningen.

6.

Til at varetage den daglige ledelse af ADHD-foreningen ansætter hovedbestyrelsen
en direktion med et eller flere medlemmer.

7.

Hovedbestyrelsen fører tilsyn med ADHD-foreningen
og har over for landsmødet ansvaret for ADHD-foreningens virksomhed, herunder
for regnskab og budget.

8.

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

9.

Tre medlemmer af hovedbestyrelsen kan skriftligt anmode om indkaldelse af
hovedbestyrelsen med angivelse af emner, som ønskes behandlet.

10. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens
medlemmer er til stede. Herunder enten formanden eller næstformanden.
11. Hovedbestyrelsen skal altid behandle og godkende optagelse af lån samt
dispositioner over evt. fastejendom, jvf. § 9, stk. 1 Tegningsret.
12. Formandskabet (formand og næstformand) og direktøren varetager løbende og
driftsmæssige opgaver for ADHD-foreningen. Hovedbestyrelsen beslutter
delegationskompetencer for karakteren og størrelsen af disse driftsmæssige
opgaver.
13. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specifikke opgaver.
Udvalgenes kommissorium, herunder beslutningskompetence, fastlægges af
hovedbestyrelsen.

§ 8 Økonomi og regnskab
1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2.

Foreningens midler tilvejebringes ved bl.a. tilskud, gaver, arv, bidrag fra fonde,
organisationer og offentlige myndigheder samt ved medlemmernes kontingent.
Endvidere ved afholdelse af kurser, konferencer, indsamlinger og lotterier.

3.

Lokalafdelingernes økonomi indgår som en del af ADHD-foreningens økonomi.

4.

Lokalafdelingerne aflægger revideret årsregnskab til ADHD-foreningen senest den
1. marts for det forgangne år.

5.

ADHD-foreningens samlede årsregnskab godkendes sammen med
revisionsbemærkninger og forbehold af hovedbestyrelsen senest i maj det
efterfølgende år. Ved godkendelse underskrives årsregnskabet af de
tilstedeværende medlemmer af hovedbestyrelsen.

§ 9 Tegningsret
1.

ADHD-foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller af foreningens
direktør. Ved optagelse af lån eller ved enhver disposition over evt. fast ejendom
tegnes foreningen af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med 2
hovedbestyrelsesmedlemmer.

2.

ADHD-foreningens regnskab underskrives af formandskabet og af foreningens
direktør.

§ 10 Generelle bestemmelser
1.

Ingen medlemmer i foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. For disse

2.

Medlemmernes arbejde i forbindelse med landsmøde, møder i hovedbestyrelse,

hæfter alene foreningens formue.
arbejde i bestyrelser i lokalafdelinger og udvalg er frivilligt og ulønnet.
Hovedbestyrelsen fastsætter specifikke regler for godtgørelse af dokumenterede
udgifter og for kørselsgodtgørelse.
3.

Hovedbestyrelsen bemyndiges til at beslutte, om formandskabet (formand og
næstformand) skal tildeles et årligt vederlag. Hovedbestyrelsen fastsætter i givet
fald omfang og betingelser.

§ 11 Ændring af vedtægter
1.

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på ethvert landsmøde, hvor forslag til
vedtægtsændringer er opført på dagsordenen. Ændringer af vedtægter kan
vedtages med kvalificeret flertal dvs. ved at 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer
for.

§ 12 Opløsning af foreningen
1.

ADHD-foreningen opløses, hvis to på hinanden følgende landsmøder med mindst 8
ugers og højest 12 ugers interval beslutter det. Vedtagelse på det enkelte
landsmøde forudsætter at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for
nedlæggelsen.

2.

Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver tilgå aktiviteter, der støtter
ADHD-foreningens formål.

§ 13 Ikrafttræden
1.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ADHD-foreningens landsmøde den 22. maj
2022 og er trådt i kraft umiddelbart ved landsmødets afslutning.

