Bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamling d. 10/3 2022.
Efterfølgende forslag til vedtægtsændringer vil ændre noget ved organisationsmodellen. Der er dels tale
om forslag som nok kommer til at give et lidt større arbejde i bestyrelsen dels forslag som giver en stærkere
ledelse, en mere intensiv kontakt med medlemmerne og en større sikkerhed for beslutningsprocesserne.
Det drejer sig om følgende:
1. Vedtagelse af medlemskontingent og en dertil knyttet større klarhed over hvem der er
medlemmer, har stemmeret og indgår i foreningens beslutninger. Det har i en årrække været sat til
0,- men vi forsøger nu med et relativt lille kontingent. Man kan stadig indgå i foreningens netværk
uden kontingent hvor man orienteres om foreningens aktiviteter.
2. At kasserer og sekretær vælges på Generalforsamlingen og således har et særligt mandat fra
generalforsamlingen med ansvar overfor medlemmerne hvad angår gennemførelse af beslutninger,
herunder økonomiske, samt formidling af bestyrelsens beslutninger og aktiviteter til
medlemmerne. Formand, kasserer og sekretær udgør samtidig en daglig ledelse, der kan tage
akutte beslutninger mellem bestyrelsesmøderne, hvis sådanne situationer opstår. Sekretæren
sikrer samtidig at hjemmeside og kommunikation varetages hvis formanden er fraværende.
Formand, sekretær og kasserer er selvfølgelig stadig underordnet bestyrelsen som er underordnet
generalforsamlingen, men de har også hver især i kraft af deres mandat en slags vetoret i forhold til
beslutninger som måtte være i modstrid med generalforsamlingen eller de gældende vedtægter.

1.
Vedtagelse af kontingent:
Kontingentet fastsættes til 100,- årligt.

2.
Forslag til ændringer af vedtægterne for NNDR-dk
Forslag 2a. Ændringer til §2 om medlemskab:
”Medlemskab opnås ved elektronisk tilmelding på NNDR.dk’s hjemmeside www.nndr.dk.”
Ændres til:
”Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til foreningens konto.”
Forslag 2b: Ændringer til §4 om organisering:
”Forslag fra medlemmerne”
Ændres til:
”Forslag fra bestyrelsen”
”Forslag fra medlemmerne”
”Valg af formand.”
Ændres til:
”Valg af formand, kasserer og sekretær”.
”Valg af bestyrelse”
Ændres til

”Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen”.
”Formanden vælges af årsmødet”
Ændres til:
”Formanden, kassereren og sekretæren vælges af årsmødet.”
”mens resten af bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal udover formand have
mindst en kasserer og sekretær.”
Denne sætning slettes.
”Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi.”
Ændres til:
”Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi.
Sekretæren sikrer kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne.”

Konsekvenserne af dette er indsat som rettelser i de nuværende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NNDR.DK
§1 Formål
Formålet med foreningen er at fremme og forbedre forskning og udvikling, når det gælder
handicapområdet, inklusiv at skabe muligheder for at præsentere og publicere sådan forskning.
Foreningens virkefelt er Danmark og det danske samfund, men også Norden og internationalt gennem den
nordiske forening NNDR.

§2 Medlemskab
Medlemskab af foreningen sker individuelt som personligt medlem. Det årlige møde kan under
ekstraordinære omstændigheder tillade organisationer eller virksomheder som medlemmer.
Medlemskab er åben for personer, der arbejder med forskning og/eller udvikling på handicapområdet.
Dette inkluderer også personer, der aktuelt ikke er aktive i forskning, men som aktivt følger
forskningsaktiviteter (eksempelvis fra et ministerium eller en interesseorganisation).
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til foreningens konto.

§3 Opgaver og aktiviteter
Foreningen skal gennemføre aktiviteter som bidrager til at fremme foreningens formål. Dette vil som et
minimum bestå af et årligt møde og udgivelse af et elektronisk nyhedsbrev. Foreningen skal også have som
formål 1) at fremme etablering af et dansk netværk af forskere, 2) at skabe kontakt til andre danske
organisationer med interesse for handicapforskning og 3) at fremme kontakt til nordiske og internationale
forskere gennem NNDR.

§4 Organisering
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Årsmødet afholdes i forbindelse med og som en del af et fagligt arrangement.
Indkaldelse (elektronisk) til årsmøde skal ske med mindst 2 måneders varsel.
Mødets dagsorden, der udsendes elektronisk til medlemmerne senest 2 uger før årsmødet, skal indeholde
følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Vedtagelse af årsplan
8. Valg af formand, kasserer og sekretær.
9. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen
10. Valg af revisorer
11. Evt.
Forslag fra medlemmerne til diskussion på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før
årsmødet.
Mellem årsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsen bliver valgt af og på årsmødet.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Formanden, kassereren og sekretæren vælges af årsmødet.
Formand og bestyrelse vælges for 2 år.
Årsmødet vælger også 2 revisorer, der senest 3 uger før årsmødet skal foretage revision af regnskabet.
Formand og kasserer tegner foreningen med hensyn til økonomi.
Sekretæren sikrer kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne.
Bestyrelsen udpeger ansvarlige til opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter. Det er ligeledes
bestyrelsen som koordinerer aktiviteterne, når dette er nødvendigt.

§5 Kontingent
Kontingent fastsættes af årsmødet.

§6 Opløsning
Foreningen kan opløses ved to tredjedeles flertal på et årsmøde. Opløsningen af foreningen skal optages
som særskilt punkt på dagsordenen. Ved opløsning af foreningen skal foreningens evt. midler efter forslag
fra bestyrelsen tilfalde et formål, der på bredest mulig vis dækker foreningens formål. Spørgsmålet om
fordelingen af midlerne skal være et særskilt punkt på dagsordenen.

