Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i
Danmark (FALS)
Et forum for ledelse og udvikling af sundhedsordninger for børn og unge.
Vedtægter
§ 1. Navn:
Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark. (Kaldet FALS)
§ 2. Formål med foreningen:
•
At være høringspartner og aktiv medspiller omkring børns og unges sundhedsforhold.
•
At påvirke udviklingen af rammerne for børns og unges sundhedsforhold
•
At være videnscenter og vidensformidler for børns og unges sundhed.
•
At være videnscenter og vidensformidler omkring ledelse.
•
At fremme det kollegiale netværk.
•
At samarbejde med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.
§3. Forretningsudvalg:
Foreningen tegnes af formand og kasserer, som tilsammen udgør forretningsudvalget.
§4. Medlemmer:

Som medlem kan optages:
Ledende syge- eller sundhedsplejersker, der er ledere af kommunale sundhedsordninger for børn og
unge i Danmark, andre faglige ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark, samt
souschefer, teamledere og faglige koordinatorer med ledelsesbeføjelser i sundhedsplejeordninger
for børn og unge i Danmark.
§ 5. Indmeldelse:
Medlemskab sker ved tilmelding på hjemmesiden og indbetaling af kontingent.
§ 6. Udmeldelse:
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.
§ 7. Kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter kontingent.
• Stk.2: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentopkrævning.
• Stk.3: Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for, hvornår et medlem udelukkes på grund af
kontingentrestance.
§ 8. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
• Stk.2: Generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med Årskonferencen.
• Stk.3: Indkaldelse sker via hjemmesiden med mindst 6 ugers varsel med angivelse af
dagsorden. Endelig dagsorden udsendes 14 dage inden generalforsamlingen med følgende
punkter:
o Velkommen og præsentation af bestyrelsen.
o Valg af dirigent.
o Valg af stemmetællere og referent.
o Godkendelse af dagsorden.
o Beretning fra bestyrelsen.

•

o Fremlæggelse af regnskab.
o Indkomne forslag.
o Fastsættelse af kontingent og rammebudget.
o Valg af bestyrelsen.
o Valg af revisor og revisorsuppleant.
o Evt.
Stk.4: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 4 uger før
generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 10 % af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen
forlanger det. Ved indkaldelse skal angives de dagsordenspunkter, som ønskes drøftet.
• Stk.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne.
§10. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, som alle er ledende sundhedsplejersker eller ledere af
sundhedsordninger. De ledende sundhedsplejersker er altid repræsenteret med mindst 2/3 i
bestyrelsen, og formanden er ligeledes altid ledende sundhedsplejerske. Det tilstræbes at alle
regioner er repræsenterede i bestyrelsen, med hver to repræsentanter, som vælges i hver sin
valgperiode.
• Stk. 2: Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 2/3, som er uddannede sygeplejersker eller
sundhedsplejersker. Formand og næstformand er ligeledes altid uddannede sygeplejersker
eller sundhedsplejersker.
• Stk. 3: Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen (fra og med valg i 2016). Genvalg kan finde
sted. 5 medlemmer vælges hvert 2.år, i lige år.
• Stk.4: Bestyrelsen forestår foreningens drift og konstituerer sig med formand, næstformand
og kasserer.
• Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
• Stk. 6: Ved et bestyrelsesmedlems evt. frafald i egen valgperiode, erstattes vedkommende af
kollega, som udpeges i egen region, og som herefter overtager den pågældendes
valgperiode.
§ 11. Valg.
Valg til bestyrelsen afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.
• Stk 2: Valget foregår ved skriftlig afstemning, og der skal gives alle medlemmerne mulighed
for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedrørende kandidatanmeldelse og
valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.
§ 12. Revisor.
Valg af revisor samt suppleant for denne finder sted på generalforsamlingen i forbindelse med valg
af bestyrelsen.
§ 13. Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for ændringen.
§ 14. Opløsning.
Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse nedlægges foreningen.

•

Stk.2: Foreningens generalforsamling kan begære nedlæggelse, når 2/3 af de afgivne
stemmer er for dette.

§ 15. Ikrafttrædelse.
Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse på generalforsamlingen, hvor de er vedtaget.

