
Vedtægter 
for 

NEFOS

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. juni 2005, 
revideret på ekstraordinær generalforsamling 

den 3. februar 2022, hvor det i øvrigt besluttes, 
at NEFOS fremadrettet er en landsorganisation.
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for Landsorganisationens medlemmer. 
Bestyrelsen sikrer, at omdeling samt arki-
vering sker efter de i lovgivningen og  
EU-persondataforordningens angivne  
bestemmelser og regler. Referatet sendes 
senest 7 dage efter mødet til bestyrelsen 
for eventuelle rettelser eller tilføjelser. 
§8.8: Bestyrelsen kan nedsætte rådgi-
vende udvalg og lignende. 
§8.9: Bestyrelsen kan invitere gæster til 
møderne. 
§8.10: Beslutninger og mindretalsudta-
lelser føres til referat umiddelbart i for-
længelse af generalforsamlingen. 

§9: ØKONOMI

§9.1: Landsorganisationens økonomi be-
står af frivillige bidrag, offentlige og pri-
vate tilskud, pengegaver, fondsmidler, 
indtægtsgivende virksomhed samt kon-
tingentindtægter. 
§9.2: Medlemmerne hæfter ikke økono-
misk for Landsorganisationens disposi-
tioner. 
§9.3: Landsorganisationens bestyrelse 
samt Direktøren kan ikke stifte gæld på 
Landsorganisationens vegne. 
§9.4: Direktøren har det overordnede an-
svar for, at bevilgede midler anvendes 
efter de retningslinjer, der er bestemt i  
bevillingen. Formandskabet samt Kasse-
reren for Landsorganisationen har på veg- 
ne af bestyrelsen og generalforsamlingen  
ansvar for, at Direktøren opfylder sine 
 krav til Landsorganisationens økonomi. 
§9.5: Bestyrelsen kan økonomisk dispo-
nere over, de til enhver tid forhånden-
værende midler. Midlerne skal anven-
des i overensstemmelse med formål jf. 
vedtægterne. 
Ved bevillinger til konkrete formål skal 
bestyrelsen følge bevillingshavernes an- 
visninger. Evt. justeringer eller ændring-
er aftales skriftlig med bevillingsgiver. 

§9.6: Landsorganisationen kan kun for-
pligtes ved underskrift af 2 personer, 
hvoraf den ene skal være fra formand-
skabet i bestyrelsen, den anden, Direk-
tøren eller dennes stedfortræder. Der kan 
meddeles enkeltpersoner prokura på op 
til 100.000 kr. 
§9.7: Bestyrelsen kan ansætte medarbej-
dere til bistand for bestyrelsen. 
§9.8: Regnskabsåret følger kalenderåret. 
§9.9: Bestyrelsens medlemmer hæfter ik-
ke personligt for Landsorganisationens  
forpligtelser. Landsorganisationen hæfter  
kun for sine forpligtigelser med sin egen 
formue. 
§9.10: Regnskabet, bestyrelsens beretning 
samt Direktørens beretning skal være be- 
handlet på et bestyrelsesmøde senest 14 
dage før generalforsamlingen afholdes. 

§10: OPLØSNINg 
         af landsorganisationen 
§10.1: Landsorganisationens opløsning 
kan kun ske på foranledning af besty-
relsen, opløsningen kræver en urafstem-
ning blandt medlemmerne, med 3/4 ma-
joritet af stemmerne for opløsning, og 
efterfølgende en vedtagelse på en gen-
eralforsamling med 2/3 majoritet blandt 
de fremmødte stemmeberettigede. 
§10.2: Ved opløsning af NEFOS tilfalder 
et eventuelt overskud en social frivillig 
forening efter den besluttende general-
forsamlings valg. 

§11: tAVSHedSPLIgt

§11.1: Enhver person, der har tillidshverv
i Landsorganisationen eller deltager i 
arrangementer, har en generel tavsheds- 
pligt om personfølsomme oplysninger  og 
i forhold til personlige beretninger jf.  lov- 
givning samt EU-person-dataforordning- 
ens bestemmelser. 
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Vedtægter

§1: NAVN

§1.1: Landsorganisationens navn er: 
“Netværket for selvmordsramte” - for-
kortet: NEFOS.

§2: HJeMSted 

§2.1: Landsorganisationens hovedkontor 
har hjemsted i Odense

§3: FOrMÅL

§3.1: Landsorganisationens formål er, at 
arbejde for minimering af selvmord og  
selvmordsforsøg samt at reducere risiko- 
en for kronisk mistrivsel blandt pårøren- 
de og efterlevende efter selvmord. 
§3.2: At støtte og rådgive efterlevende, 
så hverken de selv eller deres familie 
vælger selvmord som en udvej.
§3.3: At støtte og rådgive pårørende til
selvmordstruede eller selvskadende per-
soner.
§3.4: At være sparringspartner for fag-
personer, der arbejder med selvmords-
ramte.
§3.5:  At samarbejde med relevante par-
ter.
§3.6: Selvmordstruede vejledes og bistås 
til kontakt til andre relevante tilbud.

§4: MedLeMSKAB

§4.1: Alle der vil støtte arbejdet i NEFOS 
kan tegne medlemskab.
§4.2: Familiemedlemsskab for familier 
med fælles postadresse giver stemmeret 
for alle personer over 18 år. Organisatio-
ner og virksomheder kan tegne medlem-
skab, dog kun med stemmeret for 1.
§4.3: Personer, der yder frivilligt arbejde 
i NEFOS, registreres som kontingentfrie 
medlemmer med stemmeret, adgang og 
valgbarhed til bestyrelsen ved general-
forsamlinger.

§4.4: Betalt og registreret medlemskab gi-
ver stemmeret, adgang og valgbarhed ved  
generalforsamlinger.

§5: LOKALe NetVærK

§5.1: NEFOS medlemmer kan i samar-
bejde med Direktøren oprette lokale 
netværk, disse lokale netværk. skal altid 
godkendes af bestyrelsen. 
§5.2: Lokale netværk skal hedde NEFOS 
og derefter bynavnet på netværket. 
§5.3: Lokale netværk kan i samarbejde 
med Direktøren søge om lokal støtte. An- 
søgning om støtte skal altid være god-
kendt af den lokalt ansvarlige og Direk-
tøren. 
§5.4: Bevilgede midler til lokalt arbejde i 
NEFOS administreres af Landsorganisa-
tionen og anvendes lokalt.

§6: KONtINgeNt

§6.1: Kontingentet fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen.
§6.2: Kontingent opkræves pr. løbende 
kalenderår.

§7: geNerALFOrSAMLINg

§7.1: Højeste myndighed for Landsorga-
nisationen er generalforsamlingen, som  
afholdes for medlemmer hvert år senest 
ved udgangen af april måned.
§7.2: Der indkaldes til generalforsamling 
via hjemmeside/nyhedsbrev samt pr. mail  
til medlemmerne med mindst 4 ugers var- 
sel.
§7.3: Indkaldelse til generalforsamling in-
deholder oplysninger om, hvor general- 
forsamlingen afholdes samt en dagsorden 
omfattende flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3.  Bestyrelsens beretning 
  ved formanden.
   a) Godkendelse af beretningen.
 4.   Beretning ved NEFOS direktør.

  a) Godkendelse af beretningen.
 5.  Fremlæggelse af regnskab og   
  budget.
  a) Godkendelse af regnskab.
 6.  Indkomne forslag.
 7.  Fastsættelse af kontingent.
 8.  Valg til landsorganisationens   
  bestyrelse og suppleanter.
 9.  Orientering fra landsorgani-
  sationens valgte revisor.
 10. Eventuelt.
§7.4: Forslag, som ønskes optaget på dags-
ordenen, herunder vedtægtsændrings-
forslag, kan fremsættes af medlemmer  
og bestyrelse. Forslag skal være forman- 
den skriftligt i hænde senest 2 uger før  
generalforsamlingen og udsendes til med- 
lemmerne senest en uge før generalfor-
samlingen.
§7.5: På generalforsamlingen råder hvert 
registreret medlem over 1 stemme. Et 
medlem, der er forhindret i at møde, kan 
afgive fuldmagt i henhold til punkterne 
i den fremsendte dagsorden til et andet 
medlem. Ved afstemning gælder princip-
pet om almindeligt stemmeflertal.
§7.6: På generalforsamlingen vælges 7-9 
bestyrelsesmedlemmer for 2. år og mindst 
2 suppleanter for 1. år.
§7.7: Hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 
af medlemmerne kræver det, afholdes ek-
straordinær generalforsamling. Der ind- 
kaldes skriftligt til alle medlemmer med 
angivelse af motiveret dagsorden og med  
mindst 2 ugers varsel. 
§7.8: Vedtægterne kan kun ændres på en 
generalforsamling med 2/3 flertal. Ved-
tægtsændringer på en ekstraordinær ge- 
neralforsamling kræver flertalsafstem-
ning, dog betinges der her, personligt  
fremmøde. (Visuelt fremmøde accepteres  
som personligt fremmøde, hvis NEFOS 
kan etablere en mødeopsætning)

§8: BeStYreLSe 

§8.1: Landsorganisationens ledes af be-

styrelsen, der betragtes som arbejdsgiver 
for direktøren. 
§8.2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 
en 2-årig periode. Det tilstræbes at den 
ene halvdel af bestyrelsen vælges i lige 
år og den anden halvdel vælges i ulige år. 
Formanden vælges i ulige år og kasser-
eren vælges i lige år. Suppleanter vælges 
for et år ad gangen og har ingen stem-
meret i bestyrelsen.
§8.3: Bestyrelsen vælges og tilstræbes 
sammensat som følger:

 • Personer med bestyrelses- og ledel-
  seserfaring fra andre NGO, social/ 
  sundheds organisationer. 
 • Personer med direktionserfaring in 
  denfor jura- og økonomi styring. 
 • Personer med erfaring fra fundrai- 
  sing, partnerskaber. 
 • Personer med erfaring i politikud- 
  vikling og public affairs. 
 • Personer med læge- eller psykolog- 
  faglig viden fra social- og psykiatri- 
  områderne. 
 • Personer med erfaring som frivillige 
  og koordinatorer fra enten Nefos el-
  ler andre organisationer. 
 • Personer der repræsenterer efterle-- 
  vende og pårørende til selvmord. 
 • Uden stemmeret indgår NEFOS di- 
  rektør i bestyrelsen.

§8.4: Bestyrelsen arbejder ud fra Lands-
organisationens vedtægter, og bestyrel-
sens forretningsorden. 
§8.5: Konstituering af bestyrelsen sker 
på det førstkommende bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen. 
§8.6: Bestyrelsen fastlægger de overord-
nede retningslinjer for Landsorganisatio- 
nens gennem vedtægterne og bestyrel-
sens forretningsorden. 
§8.7: Bestyrelsen udarbejder selv sin for-
retningsorden og der føres referat fra mø- 
derne. Bestyrelsen bestemmer, om dele af 
eller hele referatet skal være tilgængeligt 


