
VEDTÆGTER 
for 

NEFOS

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

den 16. november 2019, hvor det i øvrigt besluttes, 
at NEFOS fremadrettet er en landsorganisation.
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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 kasse-
reren vælges i lige år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
§9.3: Konstituering tilstræbes afholdt i 
forlængelse af generalforsamlingen.
§9.4: Bestyrelsen fastlægger de overord-
nede retningslinjer for landsorganisa-
tionen gennem vedtægterne og besty-
relsens forretningsorden.
§9.5: Bestyrelsen fastsætter selv sin for-
retningsorden og der føres referat fra mø-
derne. Bestyrelsen bestemmer, om dele af 
eller hele referatet må være tilgængeligt 
for landsorganisationens medlemmer. 
Bestyrelsen sikrer, at omdeling samt ar-
kivering sker efter de i lovgivningen og 
EU-persondataforordningens angivne 
bestemmelser og regler.
Referatet sendes senest 14 dage efter mø-
det til bestyrelsen for eventuelle rettelser 
eller tilføjelser. Eventuelle ændringer 
sendes til formanden. 
§9.6: Bestyrelsen kan nedsætte rådgi-
vende udvalg og lignende.
§9.7: Bestyrelsen kan invitere gæster til 
møderne.
§9.8: Bestyrelsen kan økonomisk kun
disponere over de til enhver tid forhån-
denværende midler og i overensstem-
melse med formål, vedtægter og beslut-
ninger truff et af generalforsamlingen. 
Ved bevillinger til konkrete formål skal 
bestyrelsen følge bevillingshavernes an-
visninger.
§9.9: Landsorganisationen kan kun for-
pligtes ved underskrift af 2 personer, 
hvoraf den ene skal være formanden for 
bestyrelsen og den anden en fra ledelsen. 
Der kan meddeles enkeltpersoner pro-
kura.
§9.10: Bestyrelsen kan ansætte medarbej-

dere til bistand for bestyrelsen, ligesom 
bestyrelsen ansætter personale til speci-
fi kke projekter, såfremt midlerne er til 
stede.
§9.11: Regnskabsåret følger kalender-
året.
§9.12: Bestyrelsens medlemmer hæfter 
ikke personligt for landsorganisationens 
forpligtelser. Landsorganisationen hæf-
ter kun for sine forpligtigelser med sin 
egen formue.
§9.13: Regnskabet, bestyrelsens beret-
ning samt ledelsens beretning skal være 
behandlet på et bestyrelsesmøde senest 
14 dage før generalforsamlingen afhol-
des.  
§9.14: Beslutninger og mindretalsud-
talelser føres til referat umiddelbart i for-
længelse af generalforsamlingen.

§10: OPLØSNING 
         af landsorganisationen
§10.1: Til landsorganisationens opløs-
ning kræves dels en urafstemning blandt
organisationens medlemmer med  ¾  ma-
joritet, skal afholdes på foranledning af
bestyrelsen, og dels efterfølgende en ved-
tagelse på en generalforsamling med  2/3
majoritet blandt de fremmødte stemme-
berettigede.
§10.2: Ved opløsning af landsorganisa-
tionen tilfalder et eventuelt overskud en 
social frivillig forening efter den beslut-
tende generalforsamlings valg.

§11: TAVSHEDSPLIGT
§11.1: Enhver person, der har tillids-
hverv i landsorganisationen eller delta-
ger i arrangementer, har en generel tavs-
hedspligt om personfølsomme oplys-
ninger og i forhold til personlige beret-
ninger jf. lovgivning samt EU-person-
dataforordningens bestemmelser som 
beskrevet i §9.5.
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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 risi-
koen for kronisk mistrivsel blandt 
pårørende og efterlevende efter selv-
mord.
§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: Alle sel vmordsramte kan søge og få 
hjælp hos NEFOS.
§3.7: 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 og valgbar-
hed til bestyrelsen ved generalforsamlin-
ger.
§4.4: Betalt og registreret medlemskab gi-
ver adgang og valgbarhed ved general-
forsamlinger.

§5: KONTINGENT

§5.1: Kontingentet fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen.
§5.2: Kontingent opkræves pr. løbende 
år.

§6: ØKONOMI

§6.1: Landsorganisationens økonomi 
hviler på frivillige bidrag, off entlige og 
private tilskud, pengegaver, fondsmid-
ler, indtægtsgivende virksomhed samt 
kontingentindtægter.
§6.2: Medlemmerne hæfter ikke økono-
misk for landsorganisationens disposi-
tioner.
§6.3: Landsorganisationens bestyrelse  
samt ledelsen kan ikke stifte gæld på 
landsorganisationens vegne.
§6.4: Bestyrelsen samt ledelsen har det 
overordnede ansvar for, at bevilgede 
midler anvendes efter de retningslinjer, 
der er bestemt i bevillingen.

§7: LOKALE AFDELINGER

§7.1: Medlemmer af NEFOS kan i sam-
arbejde med hovedafdelingen oprette lo-
kalafdelinger.
§7.2: Lokalafdelingens navn skal inde-
holde navnet NEFOS og derefter by-
navnet på afdelingen.
§7.3: Lokalafdelingerne kan i samarbej-
de med hovedafdelingen søge om lokal 
støtte. Ansøgning om støtte skal altid 
være godkendt af den lokale ansvarlige 
samt en leder for hovedafdelingen.
§7.4: Bevilgede midler til lokalt arbejde 

i NEFOS administreres af hovedafdelin-
gen. Hovedafdelingen har det admini-
strative ansvar for midler samt ansvaret 
for revision af midlerne. Bevilgede mid-
ler, søgt til lokalt arbejde, skal bruges 
lokalt.

§8: GENERALFORSAMLING:

§8.1: Højeste myndighed for Landsor-
ganisationen er generalforsamlingen, 
som afholdes for medlemmer hvert år 
senest ved udgangen af april måned.
§8.2: Der indkaldes til generalforsam-
ling via hjemmeside/nyhedsbrev samt 
pr. mail til medlemmerne med mindst 4 
ugers varsel.
§8.3: Indkaldelse til generalforsamling 
indeholder oplysninger om, hvor gene-
ralforsamlingen afholdes samt en dags-
orden omfattende fl g. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3.a  Bestyrelsens beretning 
  ved formanden
 3. b  Godkendelse af beretningen
 4. a  Beretning ved den 
  daglige ledelse
 4. b  Godkendelse af beretningen
 5.  Fremlæggelse af regnskabet
 6.  Indkomne forslag
 7.  Fastsættelse af kontingent
 8.  Valg til landsorganisationens  
  bestyrelse
 9.  Orientering om landsorgani-
  sationens valgte revisor
 10.  Eventuelt

§8.4: Forslag, som ønskes optaget på 
dagsordenen, herunder vedtægtsæn-
dringsforslag, kan fremsættes af med-
lemmer og bestyrelse. Forslag skal være 
formanden skriftligt i hænde senest 2 
uger før generalforsamlingen og ud-
sendes til medlemmerne senest en uge 
før generalforsamlingen.

§8.5: 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 stemmefl ertal.
§8.6: På generalforsamlingen vælges 7 
bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 sup-
pleanter.
§8.7: Bestyrelsen vælges og tilstræbes 
sammensat som følgende:

 • Mindst 3 af landets 5 regioner er   
  repræsenteret
 • 1 medarbejderrepræsentant valgt af  
  medarbejderne
 • 1 repræsentant fra en af kommu-  
  nerne, som NEFOS har samarbejds-
  aftale med
 • 1 professionel rådgiver fra en af   
  lokalafdelingerne
 • 1 efterlevende/pårørende
 • Uden stemmeret indgår den dag-
  lige ledelse i bestyrelsen

Landsorganisationen ledes efter landsor-
ganisationens vedtægter samt de i forret-
ningsordenen gældende regler.

§8.8: Hvis et fl ertal i bestyrelsen eller 1/3 
af medlemmerne kræver det, afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. Der 
indkaldes skriftligt til alle medlemmer 
med angivelse af motiveret dagsorden 
og med mindst 2 ugers varsel.
§8.9: Vedtægterne kan kun ændres på en 
generalforsamling med 2/3 fl ertal eller 
ved fl ertalsafstemning (kun personligt 
fremmøde) på en ekstraordinær general-
forsamling.

§9: BESTYRELSE 
§9.1: Landsorganisationen ledes af be-
styrelsen i tæt samarbejde med ledelsen.
§9.2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 


