Basisvedtægter for klubber i Dansk Sygeplejeråd

§1
Klubben omfatter aktive autoriserede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd ved følgende
arbejdssted:
Klubben kan optage pensionerede sygeplejersker fra arbejdsstedet som passive
medlemmer - under forudsætning af medlemskab af Dansk Sygeplejeråd.
§ 2 Formål
At samle medlemmerne med henblik på styrkelse af sygeplejerskernes identitet og
kollegiale sammenhold.
At styrke sygeplejerskernes professionelle interesser på arbejdspladsen.
At være forum for medlemmernes kontakt til tillidsrepræsentanterne i deres varetagelse af
medlemmernes interesser på arbejdspladsen.
§ 3 Indmeldelse
Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen (det skal dog anbefales bestyrelsen at overveje
et krav om skriftlig indmeldelse).
§ 4 Udmeldelse
Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen (det skal dog anbefales bestyrelsen at overveje
et krav om skriftlig udmeldelse)
§ 5 Kontingent
Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent.
§ 6 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt (evt. ved
opslag på ....). Ved indkaldelse angives dagsorden.
(Det kan an befales klubbens bestyrelse at overveje en tidsmæssig fastlæggelse af
generalforsamlingen til f. eks. en kalendermåned og at fastsætte tidsfrister for indsendelse
af forslag fra medlemmerne så tidligt, at disse kan fremgå af dagsordenen)
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst .... medlemmer
af klubben forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordenspunkt, som
medlemmerne ønsker drøftet.
(Det kan anbefales bestyrelsen at overveje at indføje en bestemmelse om, at bestyrelsen
på eget initiativ kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det
ønskeligt/hensigtsmæssig)
§ 8 Bestyrelsen
Stk. 1. Klubben ledes af bestyrelsen, der består af ... medlemmer.
Stk. 2. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.
§ 9 Valg
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen.
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Stk. 2. Der skal være angivet regler for opstilling som kandidat til bestyrelsen.
Stk. 3. Der skal gives alle klubbens medlemmer mulighed for at afgive skriftlig stemme.
(Det kan anbefales bestyrelsen under stk. 2 at overveje angivelse af en evt. tidsfrist for
anmeldelse af kandidater til bestyrelsen. En evt. tidsfrist bør give mulighed for, at navne på
kandidater til bestyrelsen kan fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen)
§ 10 Vedtægtsændring
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, når ...
stemmer herfor.
Stk. 2. De af generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer indsendes til
godkendelse i kredsbestyrelsen.
§ 11 Opløsning
Der skal indføjes bestemmelser om klubbens opløsning i øvrigt, herunder anvendelsen af
klubbens midler.
§ 12 Ikrafttræden
Det anføres, hvornår vedtægten træder i kraft.
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