KRONISKE INFLUENCERS VEDTÆGTER 2022
§1 NAVN og HJEMSTED
Foreningens navn: Kroniske Influencers (KI)
Kroniske Influencers er en landsdækkende, frivillig forening stiftet i 2019. Foreningen har lokalt funderede
KI-ambassadører rundt i Danmark.
Adresse: c/o Nanna Marinussen
Peter Willemoes Vej 43
5220 Odense SØ
Kontakt info: Tlf: +45 20696934
E-mail: hej@kroniske.dk
Website: www.kroniske.dk
§2 MÅLGRUPPE OG FORMÅL
Stk. 1: Foreningens målgruppe er:
● Voksne med kroniske fysiske lidelser
Stk. 2: Foreningens formål er:
● at skabe et online fællesskab for kronikere
● at skabe et fysisk fællesskab for kronikere både på landsplan og lokalt
● at bidrage til mindre ensomhed blandt kronikere
● at inspirere til et positivt liv på trods af sygdom og smerter og samtidig skabe rum til de dårlige dage
● at bidrage til mere fokus på kronisk sygdom/smerter og dermed nedbryde fordomme og tabuer
Stk. 3: Foreningens formål søges opfyldt ved:
● at skildre flest mulige vinkler på livet med kronisk sygdom og sætte fokus på relevante emner på vores
profiler på Facebook og Instagram
● at tilbyde vores medlemmer deltagelse i forskellige arrangementer lokalt og på landsplan, hvor
kronikere kan møde hinanden
● at fortælle de ægte historier fra livet med kronisk sygdom/smerter – intet er forkert at tale om
● at formidle bredt om de udfordringer, man som kronisk syg møder i det danske samfund
§3 MEDLEMMER
Stk. 1: Foreningen Kroniske Influencers er for alle voksne med fysisk kroniske lidelse.
Stk. 2: Et medlemskab træder i kraft, når indmeldelsen er modtaget. Alle medlemmer registreres i et
medlemssystem.
Stk. 3: Et ordinært medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen, mulighed for at deltage i foreningens
arrangementer, modtage nyhedsmails mv.
Stk. 4: Et støttemedlemskab giver alene ret til at modtage nyhedsmails.

§4 KONTINGENT
Stk.1: Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen. Kontingenterne betales for et år ad gangen og opkræves af
bestyrelsen.

Stk.2:.Bestyrelsen kan regulere kontinenternes størrelse en gang årligt med et varsel på 1 måned.

§5 EKSKLUSION AF MEDLEMMER
Stk. 1: Det er en forudsætning for at være medlem af KI, at man overholder vedtægterne og optræder hensynsfuldt
over for andre medlemmer og foreningen i sin helhed.
Stk. 2: Eksklusion af et medlem kan blandt andet ske, hvis:
● medlemmet optræder uhensigtsmæssigt over for foreningen eller dennes medlemmer eller er til skade for
foreningen
● medlemmet optræder upassende på foreningens profiler på sociale medier
● medlemmet modarbejder foreningens formål
Stk. 3: Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen.
§6 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1: KI’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af ordinære medlemmer af KI.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingens møder foretages af bestyrelsen. Møde og dagsorden annonceres på
KI’s hjemmeside og sendes direkte i mail til alle medlemmerne med min. 4 ugers varsel.
Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden
som faste punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra forperson
4) Regnskab
5) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer af generalforsamlingen
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Stk. 4: Forslag fra medlemmer skal være anmeldt til bestyrelsens forperson senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5: Alle ordinære medlemmer er stemmeberettigede med én stemme.
Stk. 6: Generalforsamlingen kan foregå både fysisk og/eller online. På den måde sikrer vi, at flest mulige
medlemmer har mulighed for at deltage.
Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
● Afholdes generalforsamlingen online, sker afstemning ved hjælp af polls-funktionen på Zoom.
● Afholdes generalforsamlingen fysisk, sker afstemning ved håndsoprækning, medmindre mindst én
mødedeltager begærer, at afstemningen skal ske anonymt.

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/4 af
foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§8 BESTYRELSEN
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre
generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer, heraf en forperson, en næstperson og en kasserer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
Herudover består bestyrelsen af 1 suppleant. Såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne udtræder af bestyrelsen,
indtræder en suppleant i dennes sted, og der vælges et nyt ordinært bestyrelsesmedlem på førstkommende
generalforsamling.
Stk. 2: Et ordinært medlem vælges for en 2-årig periode med mulighed for at genopstille. En suppleant vælges for
en 1-årig periode med mulighed for at genopstille.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg det ene år og 3 bestyrelsesmedlemmer det andet år.
Opstilling til bestyrelsen kan ske ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen (også online) eller ved
tilkendegivelse sendt til den siddende bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være ordinært medlem af
foreningen.
Stk. 3: Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde min. 4 gange om året, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker
det. Bestyrelsesmøder kan kun afholdes med deltagelse af enten forperson eller næstforperson.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder forperson eller
næstforperson, deltager i bestyrelsesmødet.
Stk. 4: Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes
økonomiske ansvar.
Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor denne er inhabil.
Stk. 6: Ansatte i foreningen må ikke sidde i bestyrelsen.
§9 VEDTÆGTER
Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer skal behandles i bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling.
Stk. 2: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår
af dagsordenen.
Stk. 3: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for, at kassereren fører foreningens budget og regnskab. Regnskabsåret følger
kalenderåret, og skal om muligt færdiggøres senest 1 måned efter året er omme. Foreningen kan modtage bidrag fra
offentlige myndigheder/instanser og private personer, fonde/sponsorer mv.
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4: Kasserer kan på egen hånd lave transaktioner op til 10.000 kr. Beløb derover skal godkendes af min. to
bestyrelsesmedlemmer.

§11 TEGNINGSREGEL
Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening.
§12 ANSÆTTELSE I FORENINGEN
Stk. 1: For at kunne fortsætte udviklingen af og driften i KI har foreningen mulighed for at ansætte medarbejdere,
såfremt bestyrelsen med rådgivning fra foreningens revisor anser det som økonomisk ansvarligt.
§13 OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål
eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.
§14 FORENINGENS HJEMMESIDE
Stk. 1: www.kroniske.dk skal indeholde informationer om KI samt medlemsinformation, der egner sig til
offentliggørelse. Så vidt muligt skal der være opdateret aktivitetskalender, ligesom der skal være navne og
kontaktoplysninger på relevante personer. Alle opdateringer foretages af en af bestyrelsen udpeget webmaster.
§15 FORENINGENS VEDTÆGTER
Stk. 1: Således vedtaget på foreningens Generalforsamling d.__28. februar 2022___

