Rådgivningsgruppen Regnbuen
Vedtægter
------------oOo-----------§1
Gruppens formål er at yde gratis vejledning, rådgivning og terapi til trængte personer i krise og nød.
§2
Gruppen har to slags medlemmer: Aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Aktive medlemmer er dem, der er anført på medlemslisten. Medlemslisten revideres af medlemsmødet een gang månedligt,
eller efter behov. Man kan kun blive aktivt medlem, hvis man deltager fast i medlemsmøderne. Hvis man gentagne gange er
fraværende uden afbud, eller udviser ligegyldighed eller illoyalitet over for gruppens arbejde og formål, vil man blive slettet
fra medlemslisten. De til enhver tid gældende Fællesnordiske etikregler for psykologer er gældende som mindstekrav.
Støttemedlemmer er dem, der bidrager til gruppens arbejde med månedligt eller årligt støttebidrag. Støttemedlemmer kan
både være enkeltpersoner og organisationer.
§3
Gruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 2/3 del af de aktive medlemmer eller 1/4 del af støttemedlemmerne
forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel til alle medlemmer. Kun aktive medlemmer har stemmeret på
generalforsamlingen.
§4
Medlemsmødet er gruppens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Kun aktive medlemmer har stemmeret på
medlemsmødet. Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, såfremt alle aktive medlemmer er indkaldt, og mindst halvdelen er
tilstede.
§5
Mellem medlemsmøderne varetages gruppens interesser af dem, der af generalforsamlingen eller medlemsmødet er blevet
udpeget til at varetage pågældende sag. Hvis der indtræffer akut behov for at træffe en større beslutning som følge af en
uforudset hændelse, skal alle aktive medlemmer så vidt muligt høres.
§6
Gruppen tegnes af et eller flere medlemmer i fællesskab, der har fået tilladelse hertil af generalforsamlingen eller
medlemsmødet. Tilladelsen gives fra sag til sag, og gælder kun for den sag, hvortil tilladelsen er givet.

§7
Gruppens økonomi varetages af kassereren. Kassereren vælges af generalforsamlingen for eet regnskabsår ad gangen.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres ved regnskabsårets afslutning af en ekstern revisor, og godkendes
på den ordinære generalforsamling.
§8
Hvis gruppens arbejde medfører økonomisk overskud, skal overskuddet anvendes i overenstemmelse med gruppens formål.

§9
Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen. Skriftligt forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til
samtlige medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling.
§10
Opløsning af gruppen vedtages af generalforsamlingen. Forslag herom udsendes sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
§11
Ved gruppens opløsning skal gruppens ejendom og eventuelle overskud tilfalde en organisation eller et initativ, der arbejder
for socialt belastede unge.
------------oOo-----------Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 30.11.1994, der igen erstattede tidligere vedtægter/arbejdsprincipper vedtaget på
stiftende møde den 22.5.85, jvf. papiret "Tanker til og om en rådgivning" af 22.10.84, og uddybet i papiret "Terapi - et
problem om afmagt" af 28.8.1985.
------------oOo------------

Vedtaget på på medlemsmøde d.2.oktober 1996 og 9.oktober 1996,
i henhold til de tidligere regler om vedtægtsændring.
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