Vedtægter
§1. Foreningens navn er: Landsforeningen for Sotossyndrom.
Foreningen har hjemsted under den til enhver tid siddende formands adresse.
§2. Foreningens formål er:
- at yde støtte til personer med Sotos Syndrom og deres pårørende i form af information og
rådgivning om syndromet og hjælp til social og pædagogisk rådgivning, samt hjælp til rådgivning
om arvelige spørgsmål.
- at udbrede kendskabet til Sotos Syndrom til gavn for personer med Sotos Syndrom og
pårørende.
- at virke i interesse for personer med Sotos Syndrom overfor institutioner og myndigheder.
- at bidrage med erfaringer, for derved at støtte og fremme forskningen i relation til Sotos
Syndrom.
- at opnå kontakt med alle personer med sotos Syndrom i Danmark.
- at tage kontakt med tilsvarende udenlanske foreninger.
§3. Medlemskab og kontingent.
Som medlem kan optages alle med Sotos Syndrom, deres pårørende og andre interesserede.
Såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger. Tilskud til foreningen
medfører normalt ikke medlemsskab, med mindre der udtrykkes ønske herom fra
tilskudsyderen. Kontigentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling
pr. 31 januar for løbende kalender år. Udmeldelse sker med en måneds varsel.
Indbetalt kontigent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
§4. Til foreningen søges oprettet kontakt til relevante fagpersoner, som skal virke som rådgivere
for foreningen og sundhedsvæsenet. Foreningens bestyrelse varetager kontakten med
fagpersonerne og holder disse underrettet om foreningens arbejde og planer.
§5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
§6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter
forudgående varsel på 21 dage til hvert medlem, via mail. Medlemmer uden mail får brev.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter krav fra mindst ⅓
af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages
varsel og senest 14 dage efter kravet er fremkommet til bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 18 år.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst med 2 stk. pr. fremmødt person.
Vedtægtsændringer kræver ⅔ majoritet af de fremmødte.
Forslaget skal fremgå af dagsordenen.
§7. Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning fremlægges.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.
5. Fastlæggelse af kontigent.
6. Valg af formand ( Ulige år. )
7. Valg til bestyrelse og suppleant hertil.
8. Valg af Revisor.
9. Eventuelt.
§8. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formand, kasserer, 3
medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at
formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i lige
år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter regler for indtræden af suppleanten.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år af gangen med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.
Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle møder. Referaterne fra bestyrelsesmøderne
forelægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.
9§. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske
gaver ( arv).
§10. Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen
valgte revisorer.
§11. I sager af økonomisk karakter tegnes foreningen af formanden og kasserer i forening med
den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen giver fuldmagt til at formand og kasserer administrerer
foreningens økonomi. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og give begrænset fuldmagt på
bestyrelsens ansvar. Bestyrelsens afgørelser sker med almindelig stemmeflertal blandt
bestyrelsesmedlemmerne.
§12. Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger efter reglerne om vedtægtsændringer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens
bestemmelse, en dansk forening med et beslægtet formål, eller der oprettes et legat for
personer med Sotos Syndrom.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. oktober 1994.
Senest revideret på generalforsamlingen den 30. marts 2014.

