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VEDTÆGTER 
 

§ 1: Navn 

Foreningens navn er Kristne i Social- og Sundhedssektoren. Forkortet KriSoS. 

 

§ 2: Formål 

Foreningen er et tværfagligt fællesskab som står på evangelisk grund og har til formål 

 

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren 

- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg 

 

§ 3: Tilhørsforhold 

Foreningen er tilsluttet Healthcare Christian Fellowship International, forkortet HCFI. 

Foreningen tilhører den nordiske region af HCFI, og er ansvarlige overfor HCFI`s nordiske promotor. 

 

§ 4: Medlemsskab 

Som medlemmer i foreningen kan optages alle der er enige i foreningens formålsparagraf. 

 

§ 5: Organisation 

Foreningen bygger på et antal lokalgrupper. Disse lokalgrupper dannes efter behov og er 

selvstyrende inden for foreningens formål og vedtægter. 

Det skal tilstræbes at hver lokalgruppe har en ledelse som består af 3-5 personer. 

 

Landsforeningen er den centrale organisation hvor alle lokalgrupper er tilsluttet. Landsforeningen 

består af en ledergruppe som vælges på generalforsamlingen jf. § 10. 

 

§ 6: Ledelse 

Foreningen ledes af en ledergruppe bestående af 1 leder og 2-4 medlemmer. Ledergruppen vælges 

på foreningens generalforsamling.  

Foreningen tegnes af lederen og kassereren i fællesskab. 

 

§ 7: Økonomi 

Foreningens økonomi hviler på kontingent, frivillige bidrag og gaver. 

 

§ 8: Blad 

Foreningen udgiver bladet "KriSoS".  

 

§ 9: Regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen af kassereren. Kassereren 

behøver ikke være medlem af ledergruppen. 

Kassereren udpeges af ledergruppen. 

 

§ 10: Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Der afholdes generalforsamling en gang årligt. Generalforsamling afholdes inden udgangen af første 

halvår. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.  

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag i foreningsbladet.  

Indkaldelse skal vedlægges dagsorden. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 
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- Valg af dirigent 

- Valg af referent 

- Evt. valg af 2 stemmetællere (Efter dirigentens skøn) 

- Beretning fra ledergruppen 

 - Godkendelse af beretning 

- Fremlæggelse af regnskab 

 - Godkendelse af regnskab 

- Fastsættelse af kontingent 

- Valg 

- Indkomne forslag 

- Eventuelt 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt denne er lovligt indvarslet. 

 

Valg: 

På generalforsamlingen vælges leder og 2-4 medlemmer til landsledelsen. 

Valgperioden er 2 år. Leder samt 1-2 medlemmer er på valg i lige år. Øvrige medlemmer er på 

valg i ulige år. 

Lederen vælges særskilt af generalforsamlingen. Øvrige medlemmer findes ved simpelt flertal 

blandt de afgivne stemmer. 

Ledergruppen er selvsupplerende indtil afholdelse af ordinær generalforsamling. 

 

Afstemning: 

Afstemning foregår ved håndsoprækkelse. Dog såfremt mindst et medlem begærer skriftlig 

afstemning skal dette efterkommes. 

Afstemninger ledes af dirigenten, og afstemningsresultatet findes ved simpelt flertal. I tilfælde af 

stemmelighed foretages der omvalg.  

Der kan ikke afgives stemmer pr. fuldmagt. 

 

Stemmeberettigede/valgbarhed: 

Stemmeberettigede er enhver som har indbetalt kontingent for det år i hvilket 

generalforsamlingen afholdes. 

Alle der har indbetalt kontingent er valgbare. 

 

Ekstraordinær generalforsamling. 

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt ledelsen eller mindst 1/3 af 

foreningens medlemmer begærer indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal vedlægges begrundet dagsorden, og skal 

være indkaldt med mindst 14 dages varsel. 

 

Vedtægtsændringer. 

Ændringer til vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de fremmødte 

medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne. 

 

Indkomne forslag. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være ledergruppen i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 11: Opløsning: 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Mindst 2/3 af 

de fremmødte medlemmer skal stemme for denne beslutning. 

Herefter skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken foreningens opløsning er 

det eneste punkt på dagsordenen. 

Foreningens opløsning kan kun ske ved at mindst 2/3 af fremmødte medlemmer på den 

ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor. 

Ved foreningens opløsning overgår foreningens midler til den Nordiske region af HCFI. 
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Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. marts 1994 
 

Ændringer (Indkaldelsesvarsel §10) vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 1998 
 

Ændringer (Generalforsamling afholdes inden udgangen af første halvår. §10) vedtaget på ordinær 
generalforsamling den 26. marts 2004 

 
Ændringer (§3 ”Hospital” ændret til ”Healthcare” §6 tegningsregler ”og kassereren i fællesskab” §10 dagsorden ”Valg 

af referent, valg af stemmetællere, godkendelser beretning/regnskab) vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. 
marts 2015. 

 

 

 

 
 

 


