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FORESLÅET ÆNDRING 

 

 
NUVÆRENDE TEKST 

Præambel  

ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har 

symptomer inden for områderne 

opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og 

impulsivitet og som følge heraf betydelige 

funktionsvanskeligheder og adfærdsudfordringer i 

dagligdagen. 

Vanskelighederne kommer til udtryk bl.a. i 

skole/uddannelse, arbejde, fritid, familielivet og 

andre sociale relationer. 

Der er ofte følgelidelser, der skal tages hånd om 

samtidigt.  

 

 

 

 

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 oftest følgelidelser i form af angst, 

depressivitet, søvnforstyrrelser og lavt selvværd. 

 
 
 

BEGRUNDELSE: 

 

I den nuværende tekst lyder det til at følgelidelserne er begrænset til: angst, depressivitet, søvnforstyrrelser og lavt selvværd, da 

de er listet i præamblen. Med ændringen ønskes det at gøre tydeligt at der kan være mange andre diagnoser og følgelidelser. 
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FORESLÅET ÆNDRING 

 
NUVÆRENDE TEKST 

 

§ 6 stk. 4    Landsmøde        

Ordinært landsmøde afholdes ultimo november i lige 

år.  

 

§ 6 stk. 4 Landsmøde        

Ordinært landsmøde afholdes senest ultimo juni i lige år. 

BEGRUNDELSE:  

 

Landsmødet ønskes flyttes, så det ikke er placeret kort inden sommerferien, da det betyder, at der går en betydelig rum tid 

førend den ny bestyrelse kan mødes og sætte arbejdet i gang.  
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FORESLÅET ÆNDRING 

 
NUVÆRENDE TEKST 

 

§ 6 stk. 7,3 Landsmøde       

Drøftelse og vedtagelse af temaer til foreningens 

målsætningsprogram. Disse med virke i en 2-

årige periode, januar år 1 til december år 2. 

 

§ 6 stk 7,3 Landsmøde        

Drøftelse og vedtagelse af foreningens 

målsætningsprogram. 

 

BEGRUNDELSE: 

 

Det ønskes at det på landmødet godkendte målsætningsprogram skal løbe 2 hele år, da det vil medføre mulighed for bedre 

planlægning i forhold til både årsplan samt budgetplanlægning.  

 



Forslag til vedtægtsændringer dagsordenspunkt 4 
 

Side 4 af 6 
Forslag til vedtægtsændringer fra ADHD-foreningens hovedbestyrelse 

 

 

FORESLÅET ÆNDRING 

 
NUVÆRENDE TEKST 

 

 

§ 6 stk 7, 7 Landsmøde       

 

Valg af op til tre repræsentanter til 

hovedbestyrelsen.   

 

 

§ 6 stk 7,7 Landsmøde        

 

Valg af tre repræsentanter til hovedbestyrelsen. 

 

BEGRUNDELSE: 

 

Forslaget stilles for at sikre at et landmøde ikke kan erklæres ugyldig hvis det på et givent tidspunkt ikke er muligt at opstille 3 

kandidater til repræsentation i hovedbestyrelsen.   

 

 

 
FORESLÅET ÆNDRING 

 
NUVÆRENDE TEKST 

 

§ 7 stk. 1 Hovedbestyrelsen  

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.   

§ 7 stk. 1 Hovedbestyrelsen  

ADHD-foreningen ledes af hovedbestyrelsen, 

som består af ADHD-foreningens formand, 

næstformand, en repræsentant fra hver 

lokalafdeling jævnfør § 7 stk. 2, tre medlemmer 

valgt direkte på landsmødet, op til 3 eksterne 

medlemmer jævnfør § 7 stk. 3 og en 

medarbejderrepræsentant. 

BEGRUNDELSE: 

På baggrund af ovenstående ændring i §6 stk 7, 7 
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FORESLÅET ÆNDRING 

 
NUVÆRENDE TEKST 

 

§ 8 stk. 5 Økonomi og regnskab      

ADHD-foreningens samlede årsregnskab, 

revisionsbemærkninger og forbehold godkendes af 

hovedbestyrelsen senest i maj det efterfølgende år. 

1. ved godkendelse underskrives årsregnskabet af 

de tilstedeværende medlemmer af 

hovedbestyrelsen. 

 

§ 8 stk. 5 Økonomi og regnskab       

ADHD-foreningens samlede årsregnskab godkendes 

sammen med revisionsbemærkninger og forbehold 

af hovedbestyrelsen senest i maj det efterfølgende 

år.  

BEGRUNDELSE: 

 

Forslag stilles da regnskabet skal underskrives af den godkendende bestyrelse, som har fået forelagt regnskabet.  
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NUVÆRENDE TEKST 

§ 6 stk. 20 Landsmøde       

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. 

 

§ 6 stk. 20 Landsmøde        

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. 

 

BEGRUNDELSE: 

 

Forslag stilles, da der i vedtægterne ved denne paragraf er anvendt anden font (calibri 11 vs Verdana 10 ) i 

teksten: ”Hovedbestyrelsen skal da indkalde inden 3 uger”. samt mangler et ”:” 

 


