Vedtægter for
Cystisk Fibrose Foreningen (CFF)
- vedtaget ved Ordinær Generalforsamling den 22. april 2008

Navn og formål
§1
Foreningens navn er: Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose i Danmark (Cystisk
Fibrose Foreningen-CFF).
§2
Foreningens mål er med alle hertil egnede midler at bekæmpe cystisk fibrose i Danmark.
Denne opgave søges blandt andet løst ved:


at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af sygdommen,



at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling,



at udbrede kendskab til cystisk fibrose og derved skabe forståelse for de af sygdommen
ramtes vilkår.

Medlemskab og kontingent
§3
Som medlemmer af landsforeningen kan optages enhver, der ønsker det, såvel personer, som
firmaer, institutioner, selskaber og foreninger.
Kontingent for året 2008 er:
 Fuldt medlemskab (m/blad), årligt mindst kr. 250, - Familiemedlemskab (dækker familiemedlemmer i husstanden) mindst kr. 350,-.
 Støttemedlemskab, årligt mindst kr. 100,-.
 Firmaer, institutioner, kommuner, selskaber m.v. (m/blad) årligt mindst kr. 750,-.
Kontingentet kan ændres af bestyrelsen.
Medlemmerne kan organiseres i lokalafdelinger, der skal godkendes af CFF. CFF opretter forretningsorden for Lokalafdelingerne.
§4
Kontingentet forfalder helårligt i januar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter i den første følgende januar måned. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan medlemmerne ekskluderes. Udmeldelse sker skriftligt med
3 måneders varsel til en 1. Januar.
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Generalforsamlinger
§5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt inden udgangen af april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 20 medlemmer.
§6
Indkaldelse af generalforsamlingerne sker ved direkte meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage til de ordinære generalforsamlinger og 8 dage til ekstraordinære generalforsamlinger. I tilfælde af at det foreskrevne
antal medlemmer kræver afholdt ekstraordinære generalforsamling, skal indkaldelse ske inden
14 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen.
§7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Forslag fra medlemmerne skal være anmeldt til bestyrelsens formand inden det pågældende
års 1. marts for at kunne behandles på generalforsamlingen.
§8
På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er alene de af
foreningens medlemmer, som har betalt fuldt kontingent for det forløbne år eller medlemmer,
som tidligere har betalt livsvarigt kontingent.
Medlemmerne er berettiget til at møde og stemme ved fuldmægtig, der dog skal have skriftlig
fuldmagt. Et fremmødt medlem kan højest have 2 fuldmagter. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 15 og § 16.
§9
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og de på denne foretagne afstemninger.

Bestyrelsen
§ 10
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af mindst 6 medlemmer foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for
2 år, og halvdelen af medlemmerne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Mindst 2 af de
valgte bestyrelsesmedlemmer skal være læger.
De lægelige bestyrelsesmedlemmer supplerer sig med andre CF-interesserede læger til et CFlægeråd. CF-lægerådet udpeger selv sin sekretær. Medlemmer af CF-lægerådet, som ikke er
bestyrelsesmedlemmer, kan deltage i bestyrelsesmøder som observatører og rådgivere.
I hver af de fem regioner i Danmark kan der endvidere udpeges en repræsentant til bestyrelsen i CFF. Repræsentanten udpeges af og blandt CF-forældre og voksne CF’ere over 18 år,
som er medlemmer af CF-lokalafdelinger under den pågældende region. Regions-bestyrelsesmedlemmer udpeges for ét år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.
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§ 11
Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sine medlemmer og vælger en formand og
næstformand.
Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef til at lede den daglige drift.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.
Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på mødet vedtagne skal fremgå. Protokollen godkendes af den samlede bestyrelse og efter generalforsamlingen
tillige af dirigenten.
§ 12
Foreningen tegnes af formanden – i hans forfald næstformanden – sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved dispositioner over fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 13
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Regnskab og revision
§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskabsfunktion finder sted i regi af
CF-sekretariatet og skal være afsluttet senest 15. februar. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor.

Vedtægtsændringer og opløsning
§ 15
Ændring i nærværende vedtægter kan vedtages på generalforsamling, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
§ 16
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det
at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til
fremme af foreningens formål eller dermed beslægtet almennyttigt øjemed.
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