Vedtægter for
Brancheforeningen Selveje Danmark
§ 1 Navn og hjemsted
Brancheforeningens navn er Selveje Danmark.
Brancheforeningen er en selvstændig brancheforening tilknyttet Dansk Erhverv.
Brancheforeningen har hjemsted i København.
§2 Formål
Det er brancheforeningens formål at arbejde med politisk interessevaretagelse for de selvejende institutioner på social-, sundheds- og velfærdsområdet.
Brancheforeningen Selveje Danmark skal i samarbejde med Dansk Erhverv arbejde med følgende opgaver:
1.

Politisk interessevaretagelse i forhold til organisatoriske parter og politikere

2. Forsyne medlemmerne med den nyeste viden om den politiske udvikling og tendenser på området
3. At profilere de selvejende institutioner politisk i offentligheden
4. At skabe kontakt mellem medlemmerne, for derigennem at styrke deres samarbejde og erfaringsopsamling.
5.

At informere og støtte medlemmerne vedrørende samarbejdsaftaler, partnerskaber og driftsoverenskomster med offentlige myndigheder

6. At yde bistand i sager knyttet til driften af selvejende institutioner og tilbud.
7.

At koordinere og deltage i det politiske arbejde med udviklingen af nye selveje- og styringsmodeller

8. At informere om aktuel viden og information på området, blandt andet via hjemmesiden, nyhedsmails og medlemsmøder
9. At påvirke de lovgivningsmæssige og administrative forhold, så der gives gode betingelser for
de selvejende institutioners daglige virke
10. At påvirke de lovgivningsmæssige forhold, så de selvejende institutioner kan bevare deres
værdigrundlag og ejerskab i overensstemmelse med deres bagland

§3 Medlemmer
Brancheforeningen er et fælles organ for selvejende institutioner på social-, sundheds- og velfærdsområdet.
Som medlemmer kan optages:
A. Selvejende institutioner eller tilbud med socialt, sundheds- og velfærdsfagligt sigte baseret på
non-profit virksomhed.
B. Organisationer der i væsentligt omfang varetager fællesinteresser for de i afsnit 1, nævnte institutioner.
Medlemskab af Selveje Danmark, står åbent for alle, der er omfattet af § 3, stk. 1, litra A eller B, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, der sandsynliggør, at medlemskabet vil være i
strid med Selveje Danmarks formål og virkemuligheder.
Indmeldelse sker skriftligt og har virkning, når Selveje Danmark har godkendt, at medlemsbetingelserne er opfyldte, og når det første års kontingent er betalt.
Medlemskab af Selveje Danmark forudsætter tillige full-service eller arbejdsgiver medlemskab af
Dansk Erhverv.
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 6 måneders forudgående varsel til udgangen af et regnskabsår.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der trods påkrav, ikke har indbetalt medlemskontingent.
Bestyrelsens afgørelser om medlemskab, kan indbringes for Selveje Danmarks generalforsamling.
Indsigelsen har ikke opsættende virkning.
Medlemmerne har ikke ved udmeldelse krav på nogen del af foreningens formue.
§4 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, således at der vælges 3 henholdsvis 4 medlemmer hvert
ulige/lige år for to år ad gangen.
Der vælges ved et selvstændigt valg op til 2 suppleanter. Suppleanter vælges mellem de opstillede kandidater jf. § 5, og de kandidater, der, såfremt de ønsker det, har været opstillet til bestyrelsen, uden
derved at opnå valg. Valg af suppleanter følger således umiddelbart efter valg til bestyrelsen.
Det tilstræbes, at bestyrelsen afspejler både medlemmernes geografiske spredning og de forskellige institutionstyper repræsenteret i Selveje Danmark.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg samt undergrupper og udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen indkaldes mindst 4 gange om året, efter formandens bestemmelse, eller når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødte; der
træffes beslutninger med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingens og bestyrelsens møder.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§5 Generalforsamling
Brancheforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen
af september måned.
Generalforsamlingen skal indkaldes med dagsorden med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske
skriftligt pr. brev og/eller elektronisk og af indkaldelsen skal fremgå eventuelt vakante poster til bestyrelsen, suppleanter og/eller kritisk revision.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag samt liste over opstillede kandidater udsendes til medlemmerne senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udgøres af en repræsentant for hvert medlem.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 2 kritiske revisorer, disse vælges blandt medlemmerne af Selveje Danmark, men må ikke
samtidig sidde i Selveje Danmarks bestyrelse eller være tilknyttet samme institution eller tilbud som et
bestyrelsesmedlem.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpelt stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt (se dog § 6).
§6 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. Hvis forslaget får en stemmeflerhed på mindre end 2/3, kan der efterfølgende indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om vedtægtsændringer kan
fortages med almindeligt flertal.
§7 Økonomi
Medlemskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet, der opkræves helårligt, forfalder til betaling en måned efter udsendelse af opkrævning.
Årsregnskabet følger kalender året og gennemgås af den kritiske revision, der vælges af generalforsamlingen.
For Selveje Danmarks forpligtelser hæfter alene selveje Danmarks overskud og formue.
§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en skriftlig anmodning, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 25 % af medlemmerne begærer det.
§9 Tegningsret
Formand og næstformand i forening eller formand og 2 bestyrelsesmedlemmer eller formand og branchedirektøren i forening tegner foreningen.
Bestyrelsen kan udstede prokura.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 1 måned efter den skriftlige anmodning er fremsat.
Indkaldelsen skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse pr. brev og/eller elektronisk med mindst 14 dages varsel og skal være bilagt motiveret dagsorden.
§10 Opløsning
Opløsning af brancheforeningen Selveje Danmark skal vedtages på en generalforsamling med mindst
2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. Hvis forslaget får en stemmeflerhed på mindre
end 2/3, kan der efterfølgende indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om
opløsning kan fortages med almindeligt flertal.
Hvis Selveje Danmark opløses anvendes dets formue til et af generalforsamlingen godkendt formål efter bestyrelsens indstilling.

