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VEDTÆGTER for specialsport.dk
Vedtægterne er senest revideret på generalforsamling den 1. marts 2021

§ 1: Navn og hjemsted
Stk. 1.Foreningens navn: ”specialsport.dk”
Stk. 2. Foreningens hjemsted: Hjemsted er knyttet til sekretariatets adresse.
Stk. 3. Foreningen er stiftet d.5.februar 2014

§ 2: Mål og formål
Stk. 1. På almennyttigt grundlag at fremme inklusion af børn, unge og voksne med særlige behov og
handicap, i det lokale og nationale idrætssamfund, med fokus på sundhed, social trivsel og udvikling.
Stk. 2. specialsport.dk skal fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab gennem arbejdet
med foreningsinklusion og styrkelse af gensidigt forpligtigende foreningsfællesskaber.
Stk. 3. Pårørende inddrages om muligt i indsatserne, for derved at skabe mulighed for en højere grad
af foreningsengagement.
Stk. 4. specialsport.dk søger gennem politisk, praktisk og almennyttigt grundlag, at understøtte det
omgivende samfund i at se værdi og muligheder for idræts- og foreningsfællesskaber på tværs af særlige behov og handicap.
Stk. 5. Foreningens virke finansieres gennem kontingenter, frivillige bidrag, sponsorater, indsamlinger,
fondsmidler, puljer eller tilskud.

§ 3: Landsforening
Stk. 1. Foreningen er en landsforening, med mulighed for at opbygge decentrale lokale afdelinger.
Stk. 2. Landsforeningens geografiske sfære er Danmark.

§ 4: Lokalforening
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Stk. 1. Foreningens lokale afdelinger fastsætter deres arbejdsområde ud fra de lokale medlemmers
postnumre, som skal være gensidigt udelukkende i forhold til andre af foreningens lokalafdelinger. Ved
tvivl om tilhørsforhold er det landsforeningen, der definerer lokalforeningernes afgrænsning.
Stk. 2. Lokalforeningernes vedtægter følger de vedhæftede standardvedtægter. Hovedbestyrelsen kan
godkende evt. ændringer i standardvedtægten.

§ 5: Medlemmer
Medlemmer
Stk.1. Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og andre aktive frivillige betragtes som værende individuelle medlemmer
Stk. 3. Støttemedlemmer, der betaler kontingent iht. § 6, er individuelle medlemmer
Stk. 4. Aktivitetsmedlemmer, der er kontingentfri, er individuelle medlemmer
Bemærkning til stk. 4: Aktivitetsmedlemmer defineres som børn/unge/voksne som deltager i / har deltaget i / ønsker at deltage i aktiviteter i foreninger / organisationer / skoler
/ institutioner, der samarbejder med specialsport.dk.
Stk. 5. Forældre/værger til aktivitetsmedlemmer betragtes ikke som individuelle medlemmer
Bemærkning til stk. 5: Forældre/værger kan blive individuelle medlemmer ved at tegne
sig som støttemedlem
Stk. 6. Institutioner, foreninger, firmaer, sponsorer m.fl. kan tegne medlemskab betragtes ikke som individuelle medlemmer

§ 6: Kontingent
Stk. 1. Medlemmer iht. § 5, stk. 3 betaler kontingent til specialsport.dk.
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Kontingentet størrelse kan være forskelligt efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse i forhold til medlemskabets form, dog således
at børn og unge under 16 år er kontingentfri.

§ 7: Ophør af medlemskab
Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt til specialsport.dk’s sekretariat, med udgangen af aktuelle kontingentbetalte periode.
Stk. 2. Hvis et medlem af foreningen ikke har været aktiv eller ikke har betalt kontingent i 1 år, betragtes det automatisk som udmeldt.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skader eller modarbejder foreningens formål.
Beslutningen kan ankes til førstkommende ordinære generalforsamling.

2

§ 8: Hæftelse og udbytte
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelse.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9: Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne/opslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen. Herunder opstilling af kandidater til bestyrelsesposter.
Stk. 3. Alle medlemmer i henhold til § 5, stk. 2, 3 og 4, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 16 år har dog stemmeret ved deres forældre eller værge.
Stk. 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og et individ kan kun have én stemme, uanset
antal medlemskaber, børn m.v.
Stk. 5. Enhver afgørelse træffes ved flertal. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 6. Der føres referat over vedtagne beslutninger, der sendes til deltagerne.
Stk. 7. Der kan vælges 1-3 suppleanter ved generalforsamlingen. Der kan ikke opstilles kandidater til
bestyrelsen mindre end 10 dage før generalforsamlingen.

§ 10: Den ordinære generalforsamling
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af stemmetællere og dirigent.

2.

Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.

Budgettet fremlægges for det kommende år til godkendelse.

5.

Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, lokalforeninger eller andre. Forslagene skal
beskrives kort med indkaldelsen til generalforsamlingen.

6.

Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

8.

Valg af revisor.
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§ 11: Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om det til bestyrelsen med
angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget,
og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12: Bestyrelsens virke
Stk. 1. Foreningens overordnede strategiske virke forestås af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen består
af 6 -10 medlemmer. 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen, efter forudgående opstilling jf. §9.
Øvrige indtil 4 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen for at sikre de til enhver tid nødvendige kompetencer i bestyrelsessammensætningen. Det tilstræbes at specialskolemiljøet er repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Et medlem, der ikke er til stede ved
generalforsamlingen, kan vælges, så frem der foreligger et skriftligt tilsagn.
Stk. 3.1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 3 valgte bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige år, de øvrige 3 valgte i ulige år. Medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.
Stk. 3.2. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved vedvarende eller længerevarende forfald og deltager
ellers ikke i møderne. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt suppleanten skal indtræde.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand
og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tilstræber at afholde 4 ordinære
bestyrelsesmøder årligt, som indkaldes af formanden, eller hvis et bestyrelsesmedlem, revisor eller
den daglige ledelse anmoder herom.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fysisk eller virtuelt
tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted.
Stk. 6. Bestyrelsen ansætter den daglige leder, som varetager den daglige drift og de øvrige ansættelser i overensstemmelse med det af bestyrelsen godkendte budget.
Stk. 7. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen kan dog beslutte, at et bestyrelsesmedlem kan honoreres for konkrete og omfattende opgaver.

§ 13: Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af
•

Formand/kvinde eller næstformand/-kvinde
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Stk. 2 Ved disposition over fast ejendom eller andre typer investeringer, det være sig erhvervelse eller
afsætning og/eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optage eller omlægning af lån, tegnes formanden /-kvinden eller næstformand/-kvinden hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer,
som bestyrelsen har udpeget.
Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder.
Stk. 4, Organisationens daglige ledelse varetages af den daglige leder, der er bemyndiget til at
disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler
via elektroniske bankprodukter, jf. stk. 3.
Stk. 5. Den daglige leder kan, under denne bemyndigelse, videredelegere til udvalgte medarbejdere
(lønnet eller frivillige).

§ 14: Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 10. februar afslutte regnskabet for det forløbne år samt status pr. 31.
december.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en intern eller registreret revisor.

§ 15: Organisationens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for det.
Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere tilfalder foreningens formue en anden forening, bestemt ved
bestyrelsen, som er forpligtet til at anvende midlerne jf. formålsparagraffen § 2, stk. 1.

Således vedtaget på generalforsamlingen 1. marts 2021.
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