VEDTÆGTER
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NAVN
§1
Foreningens navn er ”LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud”.

HJEMSTED
§2
Foreningens hjemsted er sekretariatets til enhver tid værende adresse.

FORMÅL
§3
Foreningens formål er
-

at arbejde på at forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med særlige behov,

-

at styrke etablerings- og driftsvilkårene for private tilbud af enhver art, som enten er
under etablering eller ér etableret, og som drives direkte eller indirekte i henhold til
social- uddannelses-, beskæftigelsesrelateret og/eller anden lignende lovgivning, og

-

at formidle foreningens arbejde til offentlige og private instanser.

FORVALTNING
§4
Formålet kan blandt andet opfyldes ved, at foreningen
-

søger indflydelse på politik og lovgivningsarbejdet lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt, herunder ved at opnå forhandlingsmandat overfor relevante offentlige
myndigheder,

-

udfører oplysnings- og bistandsarbejde til foreningens medlemmer gennem oprettelse
af et sekretariat,

-

udvikler kvalitetssikring og nye metoder i arbejdet med børn, unge og voksne med
særlige behov samt formidling heraf og

-

samarbejder med nationale, regionale og internationale organisationer.

MEDLEMMER
§5
Stk. 1 Optagelse
Som medlem af foreningen kan optages en juridisk enhed enten i form af
1) en personligt ejet virksomhed/enkeltmandsvirksomhed v/ en fysisk person med et
selvstændigt CVR-nummer eller i form af
2) en juridisk person, som f.eks. et selskab, en fond, m.v., med et selvstændigt CVRnummer,
der varetager opgaver på det offentliges vegne i form af drift af et eller flere private tilbud, der
direkte eller indirekte er omfattet af social-, uddannelses-, beskæftigelsesrelateret og/eller
lignende lovgivning, og som arbejder for opfyldelsen af foreningens formål.
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Som medlemmer kan også optages juridiske enheder som ovenfor beskrevet, men som er i
gang med opstart af tilbud af den ovenfor beskrevne karakter, og som derfor eventuelt er
under stiftelse og endnu uden CVR-nummer.
Der betales ved indmeldelsen forholdsmæssigt kontingent for det kvartal, i hvilket indmeldelse
finder sted. Bestyrelsen kan iværksættes særlige betalingsregler for medlemmer under
etablering, jf. stk. 5.
Stk. 2 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til los@los.dk med seks måneders varsel til
udtræden ved en måneds udgang. Indtil den 1. juli 2017 kan udmeldelse ske med tre
måneders varsel.
Stk. 3 Sletning
Medlemmer, der uanset fremsendt faktura og efterfølgende påkrav ikke betaler forfaldent
kontingent, kan uden videre slettes med virkning fra udløbet af betalingsfristen i
påkravsskrivelsen. Fra 1. oktober 2017 hæfter det slettede medlem da for betaling af
kontingent i yderligere seks måneder svarende til sædvanlig opsigelsesperiode. Det vil sige
løbende måned plus seks måneder beregnet fra udløbet af betalingsfristen i påkravsskrivelsen.
Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jf. § 5, stk. 1, slettes
efter dialog med medlemmet. Sletning mod medlemmets ønske kan dog først gennemføres
efter afslutning af eventuelle verserende tvister, som medlemmet måtte være involveret i med
tilknytning til udførelsen af de opgaver, der er nævnt i § 5, stk. 1. Indtil dette tidspunkt har
medlemmet samme rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer.
Fra 1. november 2018 hæfter medlemmet da som udgangspunkt for betaling af kontingent i
yderligere seks måneder svarende til sædvanlig opsigelsesperiode. Det vil sige løbende måned
plus seks måneder beregnet fra sletningstidspunktet. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde
dispensere helt eller delvist herfra.
Stk. 4 Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmet efter bestyrelsens beslutning
har handlet uretmæssigt. Bestyrelsens beslutning om uretmæssig adfærd vurderes med
udgangspunkt i foreningens etiske forventningskatalog.
Beslutning om eksklusion af et medlem kræver mindst 5/7 flertal blandt bestyrelsens
medlemmer. Bestyrelsen skal i forbindelse med en eventuel eksklusionssag give det
pågældende medlem mulighed for at afgive partsforklaring. Bestyrelsen skal i forbindelse med
en eventuel eksklusionssag som minimum begære aktindsigt, indhente udtalelser og
partsforklaringer, ligesom bestyrelsen kan anmode eksterne rådgivere om bistand. Bestyrelsen
skal i forbindelse med behandlingen af en eventuel eksklusionssag iagttage retningslinjerne i
bestyrelsens forretningsordenen for habilitet og foreningsrettens habilitetsregler.
Fra 1. oktober 2017 hæfter et ekskluderet medlem for betaling af kontingent i yderligere seks
måneder svarende til sædvanlig opsigelsesperiode. Det vil sige løbende måned plus seks
måneder beregnet fra eksklusionstidspunktet.
Stk. 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Principperne
for den konkrete udmåling fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fastsætte et særligt kontingent for medlemmer, der er under etablering.
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Bestyrelsen træffer beslutning om betalingsterminer. Øvrige betalingsprocedurer m.v.
varetages af sekretariatet.
Stk. 6 Oplysningspligt
Ethvert medlem er forpligtet til straks skriftligt at orientere foreningen på los@los.dk om
ændringer i egne forhold, der har betydning for foreningens beregning af medlemmets
kontingent eller for vurderingen af, om medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at være
medlem af foreningen.
Ved konstatering af medlemmets manglende iagttagelse heraf bliver medlemmet enten pålagt
bagudrettet at betale for lidt betalt kontingent, eller for meget betalt kontingent bliver
tilbagebetalt til medlemmet, medmindre kravet er forældet.

GENERALFORSAMLING
§6
Stk. 1 Opgave
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Indkaldelse
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden den 1. juni, indkaldes skriftligt pr. mail
til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med
fire ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 3 Dagsorden
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af
kontingent, jf. § 5, stk. 5.
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Dagsordenen kan udbygges efter behov.
Stk. 4 Medlemsforslag og bilag
Hvis medlemmer ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal disse
indsendes til sekretariatet på los@los.dk senest tre uger før, generalforsamlingen afholdes.
Regnskab, budget, indkomne forslag og lignende offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Det tilstræbes, at forslag og dagsordenspunkter foreligger skriftligt belyst i tilstrækkeligt
omfang.
Stk. 5 Dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten må
ikke være medlem af bestyrelsen. Afstemning om valg af dirigent, referent og stemmetællere
ledes af bestyrelsesformanden.
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Dirigenten påser, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med
foreningens vedtægter, og leder herefter mødet og træffer alle beslutninger om procedure- og
fortolkningsspørgsmål.
Generalforsamlingen kan på ethvert tidspunkt afsætte dirigenten og vælge en ny dirigent i
stedet. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 6 Mødeberettigede
Generalforsamlingen er åben for offentligheden.
Stk. 7 Taleberettigede
Et i henhold til stk. 8 stemmeberettiget medlems ejere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte er
berettigede til at udtale sig på generalforsamlingen. Det samme gælder foreningens direktion,
ansatte, revisor og dirigent samt personer, som er inviteret af bestyrelsen til at deltage i
generalforsamlingen.
Stk. 8 Stemmeberettigede
Berettigede til at stemme på generalforsamlingen er medlemmer, jf. § 5, hvis betaling af
forfaldent kontingent er indgået på foreningen konto senest to timer før generalforsamlingens
afholdelse.
Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. En ejer af, en leder eller et bestyrelsesmedlem hos et medlem kan stemme på vegne af medlemmet.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt på vegne af andre medlemmer.
Stk. 9 Afstemning
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der
deltager i afstemningen, medmindre andet fremgår af denne vedtægt.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men gøres skriftlige, såfremt mindst fem
medlemmer eller dirigenten ønsker det, eller andet fremgår af denne vedtægt.
Stk. 10 Protokol
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen
underskrives af referent og dirigent.
Det underskrevne referat offentliggøres på foreningens hjemmeside.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§7
Stk. 1 Afholdelse
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller
et flertal i bestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden stiller krav til
bestyrelsesformanden eller direktøren herom.
Stk. 2 Indkaldelse
Indkaldelse følger samme fremgangsmåde som indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. §
6, stk. 2.
Stk. 3 Øvrige regler
§ 6, stk. 4-10 finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.
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BESTYRELSE
§8
Stk. 1 Opgave og valgperiode
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på syv medlemmer, som
vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og således, at tre bestyrelsesmedlemmer
er på valg i lige år, og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2 Valgbarhed
For at være valgbar til bestyrelsen skal den pågældende være myndig og må ikke være under
konkurs.
Desuden skal den pågældende repræsentere et stemmeberettiget medlem af foreningen, jf. §
6, stk. 8.
Hvis medlemmet er en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed v/ en fysisk person, jf. § 5, stk.
1, er det en yderligere betingelse for at være valgbar at den pågældende er
A. ansat som øverste leder hos medlemmet eller
B. den personlige ejer af medlemsvirksomheden eller
A. den personlige ejer af medlemsvirksomheden og øverste leder hos medlemmet.
Hvis medlemmet er en juridisk person, jf. § 5, stk. 1, er det en yderligere betingelse for at
være valgbar, at den pågældende er
A. ansat som øverste leder hos medlemmet og/eller
B. (med)ejer af medlemmet og/eller
B. medlem af medlemmets bestyrelse.
Hvis en ejer af og/eller et bestyrelsesmedlem hos et sådant medlem også er ansat som
øverste leder hos medlemmet, hører den pågældende til kategorien A-bestyrelsesmedlem.
Fordeling af A- og B-bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen er reguleret i stk. 3.
Såfremt kandidaten ønsker forudgående medlemsorientering, skal sekretariatet senest tre
uger før generalforsamlingens afholdelse have modtaget anmeldelsen om kandidatur eventuelt
sammen med en beskrivelse af kandidaten selv og hans/hendes begrundelse for at ville
opstille.
Sekretariatet udarbejder en liste over opstillingsberettigede, anmeldte kandidater, der har
anmeldt deres kandidatur inden fristens udløb. Listen sammen med eventuelle
kandidatbeskrivelser, mv. lægges på foreningens hjemmeside.
Der kan kun opstilles én kandidat pr. medlem.
Stk. 3 Fordeling af A- og B-bestyrelsesmedlemmer
Af foreningens bestyrelses syv medlemmer skal mindst fem være A-bestyrelsesmedlemmer
(øverste leder), mens højest to kan være B-bestyrelsesmedlemmer (ejer og/eller
bestyrelsesmedlem), jf. stk. 2.
Uanset eventuelle ændringer i ansættelsesforhold, mv. som indebærer, at et
bestyrelsesmedlem i valgperioden skifter kategori fra A til B-bestyrelsesmedlem eller fra B- til
A-bestyrelsesmedlem, jf. stk. 2, vedbliver bestyrelsesmedlemmet i valgperiode med at tilhøre
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samme bestyrelsesmedlemskategori, som den han/hun tilhørte, da han/hun blev valgt til
bestyrelsen. Det samme gælder for suppleanter.
Stk. 4 Stemmeafgivning
Følgende betingelser skal være opfyldt, for at stemmeafgivningen er gyldig:
1. Den stemmeberettigede skal læseligt på stemmesedlen anføre navnene på dem, som
den pågældende stemmer på.
2. Navnene skal anføres i den prioriterede rækkefølge, hvori den stemmeberettigede
ønsker, at de opstillede skal vælges. Det vil sige, at den stemmeberettigede skal anføre
navnet på sin første prioritet øverst på stemmesedlen, anden prioriteten næst øverst og
så fremdeles.
3. På stemmesedlen må maksimalt i alt anføres et antal personer svarende til det antal,
som i alt – eksklusiv suppleanter - skal vælges til bestyrelsen ved den pågældende
valghandling.
Såfremt bare én af de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, er stemmesedlen ugyldig i sin
helhed.
Stk. 5 Stemmeoptælling
I forbindelse med optælling af stemmer og udpegning af de valgte bestyrelsesmedlemmer
tildeles den på stemmesedlen først prioriterede person et optællingstal lig med det antal
medlemmer, som skal vælges til bestyrelsen, mens den anden prioriterede person tildeles et
optællingstal lig med det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen minus én og så
fremdeles.
Ved optællingen vælges i prioriteret rækkefølge de opstillingsberettigede, som har modtaget
flest stemmer, alt i overensstemmelse med det antal medlemmer som skal vælges til
bestyrelsen. Dette dog med den modifikation, at højest to af bestyrelsens i alt syv medlemmer
må være B-bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6 Stemmelighed
Opnår to eller flere kandidater det samme antal stemmer, og kan de pågældende kandidater
ikke dermed anses for valgt til bestyrelsen, foretages omvalg mellem dem. På stemmesedlen
kan da kun anføres ét læseligt navn. Er der igen stemmelighed, afgøres valget ved
lodtrækning, som foretages af dirigenten.
Stk. 7 Suppleanter
Der vælges hvert år så vidt muligt mindst tre suppleanter. Heraf skal så vidt muligt mindst to
tilhøre kategorien A-bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 2.
De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt som suppleanter i den rækkefølge,
stemmetallene angiver.
Suppleanternes valgperiode er et år. Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder den suppleant, der da står for
tur i stedet for den pågældende og for den resterende del af dennes valgperiode. Dette dog
med den modifikation, at der højest må være to B-bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens
i alt syv medlemmer.
Stk. 8 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter valg til bestyrelsen
med en formand og på det næstfølgende møde med en næstformand.
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Bestyrelsen fastsætter ved simpelt flertal blandt de i afstemningen deltagende sin
forretningsorden.
Bestyrelsen fører protokol over sine møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i denne
vedtægt. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens og i dennes fravær næstformandens
stemme afgørende.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af væsentlige
lejekontrakter, kræver tilslutning fra mindst fem af bestyrelsens medlemmer.
Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne i
§ 8, stk. 2, skal han/hun udtræde af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.

DIREKTION
§9
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat, og ansætter en direktør.

TEGNINGSREGEL, HÆFTELSE, UDBYTTE OG GAVER
§ 10
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren.
For foreningen hæfter alene foreningens egen formue.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.
Klausuler på gaver skal respekteres.

REGNSKABSÅR OG REVISION
§ 11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor. Genvalg kan finde
sted.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§12
Stk. 1 Bestyrelsesindstilling og generalforsamlingsvedtagelse
Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter følgende procedure eventuelt med tillæg af
proceduren i stk. 2:
Først skal bestyrelsen, med mindst fem stemmer for, beslutte at indstille til
generalforsamlingen om at ændre vedtægten på de af bestyrelsen foreslåede punkter. Derefter
skal vedtægtsændringerne eller en del heraf vedtages med mindst 3/5 flertal blandt dem, som
deltager i afstemningen på generalforsamlingen. Endeligt er det en betingelse, at
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generalforsamlingen er blevet indkaldt senest fire måneder efter bestyrelsesbeslutningen med
dagsordenspunkt om vedtægtsændringer.
Stk. 2 Prøvelse af generalforsamlings godkendelse
Hvis mindst 1/3 af dem, der deltog i afstemningen på generalforsamlingen, kræver det, skal
generalforsamlingens afgørelse om at godkende alle eller nogle af vedtægtsændringerne
prøves på en ny generalforsamling. Den nye generalforsamling skal afholdes tidligst én måned
og senest to måneder efter, at den første generalforsamling blev afholdt.
Den første generalforsamlings beslutning om at afvise alle eller nogle af vedtægtsændringerne
kan ikke prøves på den efterfølgende generalforsamling.
Afholdes anden generalforsamling, kan vedtægtsændringerne eller en del heraf vedtages med
mindst 3/5 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 13
Opløsning af foreningen kan kun vedtages efter følgende procedure:
Først skal bestyrelsen, med mindst fem stemmer for, beslutte at indstille til
generalforsamlingen om at opløse foreningen. Derefter skal to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om opløsning af foreningen, med
mindst 5/6 flertal træffe beslutning om at opløse foreningen.
Endeligt er det en betingelse, at den første generalforsamling er blevet indkaldt senest fire
måneder efter bestyrelsens beslutning, og at den anden generalforsamling er blevet afholdt
mindst en måned og højest to måneder efter afholdelsen af den første generalforsamling.

ANVENDELSE AF OVERSKUD VED OPLØSNING
§ 14
Opløses foreningen skal overskud efter betaling af passiver og efter generalforsamlingens
beslutning med almindelig stemmeflerhed tilfalde en almennyttig og/eller velgørende forening
eller fond, som arbejder ud fra et lignende formål som foreningens.

VEDTAGELSE, IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSORDNING
§ 15
Stk. 1 Stiftelse
Foreningen er stiftet på den stiftende generalforsamling den 13. februar 1992.
Stk. 2 Tidligere vedtægtsændringer
Der er efterfølgende vedtaget ændringer af vedtægten på generalforsamlinger afholdt
henholdsvis 6. maj 1997, 6. maj 2003, 21. marts 2006, 26. april 2010, 4. april 2011, 16. april
2012, 14. maj 2014 og 19. maj 2016. Ændringerne trådte i kraft umiddelbart efter
vedtagelserne.
Stk. 3 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2017
Den ændrede vedtægt vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2017 afløser både den
sidst gældende vedtægt af 19. maj 2016 og den sidst gældende forretningsorden for
generalforsamlingen af 14. maj 2013 og træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens
afslutning.
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Stk. 4 Overgangsordning
Til stk. 3 gælder dog i en overgangsperiode følgende undtagelser:
a) § 8 stk. 3, stk. 5, stk. 7 og stk. 8, sidste afsnit træder først i kraft fra og med den
ordinære generalforsamling, der afholdes i 2018.
b) Såfremt det ved valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2018 er
umuligt at efterleve det krav, som § 8, stk. 3 stiller til den forholdsmæssige fordeling
af A- og B- medlemmer i bestyrelsen, skal de tre bestyrelsespladser besættes således,
at sammensætningen af bestyrelsen, i perioden indtil det følgende valg i 2019, i videst
muligt omfang lever op til kravet i § 8, stk. 3.
Stk. 5 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2018
Vedtægtsændringerne vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2018 træder i kraft
umiddelbart efter vedtagelsen.
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