Vedtægter for foreningen Polyamori Danmark
§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1

Foreningens navn er Polyamori Danmark. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1

Foreningens formål er at fremme kendskab til og accept af polyamori i Danmark. Foreningen
arbejder for alle menneskers ret til at leve i de forholdsformer, som de selv ønsker, så længe
disse er baseret på oplyste rammer og samtykke. Foreningen ønsker et samfund hvor polyamori
er tilladt, accepteret, respekteret og juridisk anerkendt på lige fod med monoamorøse
parforhold.

Stk. 2

Polyamori forstås af foreningen som friheden til at elske flere end en partner på samme tid med
samtykke fra alle involverede parter.

Stk. 3

Foreningens arbejde er baseret på værdierne; gensidig respekt, ligeværd og tolerance.
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§ 3 MEDLEMMER
Stk. 1

Foreningen består af en kreds af personer, der ønsker at støtte foreningens formål. Enhver
myndig person, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2

Foreningen har en aldersgrænse på minimum 18 år for medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der gør sig skyldig i grov vedtægtsstridig adfærd eller
handler foreningsstridigt. Dette foregår ved simpelt flertal. Den ekskluderede kan appellere sin
sag ved en generalforsamling.

Stk. 4

Medlemmerne skal udvise diskretion overfor andre medlemmers medlemskab og aktiviteter i
foreningen.

Stk. 5

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling

Stk. 6

Kontingentet dækker medlemskab i et kalenderår. Ved indmeldelse i sidste kvartal af året gælder
kontingentet også for det efterfølgende år.

Stk. 7

Ingen medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, må repræsentere eller udtalesig på vegne
af foreningen, med mindre dette er godkendt af bestyrelsen.
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§ 4 AKTIVITETER
Stk. 1

Bestyrelsen er forpligtiget til at igangsætte eller videreføre aktiviteter indenfor blandt andet
følgende områder:
●
●

●
●

Folkeoplysning og lobbyarbejde om polyamori, herunder oplysning til børn og unge.
På foreningens hjemmeside vil der være en opslagstavle, hvor behandlere og andre kan
reklamere for terapi, serviceydelser mm. som kan have relevans for polyamorøse.
Bestyrelsen godkender, at den tilbudte ydelse har poly-relevans, men tager ikke ansvar
for ydelsens kvalitet eller udbyderens faglighed.
Tage initiativ til sociale aktiviteter, foredrag og arrangementer.
Arbejde for bedre retlige vilkår for polyamorøse.

Stk. 2

Alle medlemmers arbejde i og for foreningen er ulønnet

Stk. 3

Honorar fra 3. part udbetalt for arbejde udført på vegne af foreningen tilfalder ubeskåret
foreningen.
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§ 5 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med
mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2

Medlemmer har lov til at medbringe maksimalt to fuldmagter fra andre stemmeberettigede
medlemmer til brug under generalforsamlingen.

Stk. 3

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Valg af dirigent
Valg af referent
Forpersonens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budgetforslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 4

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Dagsorden og indkomne forslag offentliggøres en uge før
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
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§ 6 BESTYRELSEN
Stk. 1

Bestyrelsen forestår
medlemmerne.

foreningens

drift

mellem

generalforsamlingerne,

og vælges af

Stk. 2

Bestyrelsen består af maksimalt syv medlemmer. Der vælges desuden to suppleanter, og
bestyrelsen, udover forpersonen, konstituerer sig selv.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende
bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4

Et bestyrelsesmedlem kan erklæres inhabil i enkeltsager ved simpelt flertal.

Stk. 5

Bestyrelsen har tavshedspligt i forbindelse med medlemmernes data og henvendelser.

Stk. 6

Bestyrelsen skal skrive et referat ved hvert møde og stille dette til rådighed for foreningens
medlemmer.

§ 7 ØKONOMI OG TEGNINGSFORHOLD
Stk. 1

Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren. Såfremt forpersonen er fraværende, erstattes
denne af næstforpersonen.

Stk. 2

For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke
personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
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§ 8 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor samt en revisorsuppleant.

§ 9 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1

Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlinger og kun ved 2/3 flertal.

Stk. 2

Foreningens opløsning kræver ligeledes 9/10 flertal blandt de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer.

Stk. 3

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en
generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte
medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på
beslutning om opløsning af foreningen.

Stk. 4

Hvis foreningen opløses, skal eventuelle ubrugte midler fordeles ligeligt blandt de nordiske
søsterforeninger, herunder f.eks. PolyNorge.
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