Vedtægter foreningen Samtaleboblen
Navn og hjemsted

§1
Foreningens navn er Samtaleboblen og hjemsted Odense

Formål
§2
Foreningens virke bygger på et tredelt fundament:
1) Folkeoplysning - information og undervisning
2) Socialt frivilligt arbejde for borgere i Odense - hjælp og selvhjælp til øget livskvalitet
3) Foreninger og virksomheder - frivillige og sociale relationer
Foreningens formål er, at:
a) Understøtte, videreudvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Odense med det formål, at øge
borgernes livskvalitet.
o

Skabe nye opgaveområder for frivilliges viden og kompetencer til gavn for den aktive indsats i
det sociale arbejde

o

Rådgive foreninger om nye metoder i arbejdet med livskriser og styrke samarbejdet

o

Skabe øget interesse for social ansvarlighed i virksomheder(Corporate Social Responsibility,
CSR) til gavn for medarbejder og det odenseanske erhvervsliv gennem sociale
samarbejdsrelationer med foreninger

o

Formidle tilbud og information til borgerne fra andre foreninger

b) Virke forebyggende, sundhedsfremmende og integrerende ved at støtte socialt sårbare mennesker
o

Informere om nye metoder til at bearbejde livskriser midtvejs og fremadrettet

o

Udvikle frivilliges faglige og sociale kompetencer for at understøtte med livskrisesamtaler

o

Skabe adgang for alle borgere til livskrise samtaler uden økonomisk aspekt

c) Medvirke til udvikling af socialt arbejde i Odense og på sigt ved oprettelse af en socialøkonomisk fond
o

Under hensynstagen til konsolidering, kan der af årets overskud foretages uddeling til formål,
der kan medvirke til social udvikling, socialt iværksætteri og social formidling i Odense.
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Medlemskab
§3
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner over 18 år og kollektiv medlemsskaber som foreninger
og virksomheder, som er enige i foreningens formålsparagraf.

Stk. a
Medlem har obligatorisk årlig frivilligudviklingssamtale / FUS med bestyrelsen.

Stk. b
Medlem, der samtaler med fokusperson, skal indgå obligatorisk samarbejdsaftale som frivillig coach. Aftalen
definerer rammen for coachingsamtalen i forhold til at tage hånd om fokuspersonen, coachens arbejdsfelt og
etik i forhold til foreningens formål og værdigrundlag.

Stk. c
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og dækker regnskabsperioden, som er kalenderåret.
Støttemedlemskaber giver stemmeret for 1 person, men er ikke opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Stk. d
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til netbank.

Stk. e
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 1. februar.

Stk. f
Såvel enkelt som støttemedlemskaber har kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Stk. g
Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at ekskludere et medlem - hvor der
sker brud på tavshedspligten eller udvises illoyalt adfærd som er uforenelig med foreningens formål og den
tillid, foreningen skal kunne have til personale og frivillige med tilknytning til foreningen.

Bestyrelsen skal fremlægge og redegøre for en sådan disposition på næstfølgende generalforsamling til endelig
vedtagelse, dog har et ekskluderet medlem taleret på generalforsamlingen og mulighed for genoptagelse ved
2/3 majoritet af de afgivne stemmer af den fremmødte medlemskreds på en generalforsamling.
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Stk. h
Ingen, der er tilknyttet foreningen - det være sig som medarbejder eller frivillig, - må bruge foreningen til
fremme af politiske, religiøse, behandlingsmæssige eller privatøkonomiske interesser.

Generalforsamling
§4
Stk. a
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. b
Den ordinære generalforsamling afholdes den 1. torsdag i februar og sammenkaldes med 3.ugers varsel, dog
senest den 2. torsdag i januar ved indkaldelse via mail og på hjemmeside til medlemmerne med angivelse af
dagsorden, tid og sted, bestyrelsens sammensætning og hvem, der er på valg.
Stk. c
Ved stiftende generalforsamling af foreningen 2011 valgtes 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år og
2 bestyrelsesmedlemmer, 2 interne revisorer og en suppleant til bestyrelsen for et år.
På generalforsamlingen 2014 og i lige årstal fremover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 intern
revisor, en kasserer og en suppleant til bestyrelsen for et år.
På generalforsamlingen 2015 og i ulige årstal fremover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 intern
revisor, en kasserer og en suppleant til bestyrelsen for et år.
Stk. d
Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af
generalforsamling. Indkomne forslag skal udsendes via mail og på hjemmeside til medlemmerne 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. e
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal under punkt 6. Et forslag, der er forkastet
på en ordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.
Stk. f
Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af
bestyrelsen eller 2 medlemmer forlanger det.
Stk. g
Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal
vælges.
Stk. h
Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne atter stå lige,
anvendes lodtrækning.
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Stk. 4i
Dagsorden udsendes senest 8 dage før møde.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3.a Behandling af beslutning om eksklusion i.ht § 3 stk. g. Tilføjes, når relevant.
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering.
5. Meddelelser om legater m.v.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse iht. § 5
8. Orientering om hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
9. Eventuelt

Bestyrelsen
§5
Stk. a
Bestyrelsen er ansvarlig for driften i foreningen
Stk. b
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Sammensætningen tilstræbes, at
komplementere områderne, Service, Målgrupper, Image, Leverancer, Image og Kultur, og tilknytning til både
det offentlige og private arbejdsmarked.
Stk. c
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, dog under hensyn til stk. 5b til 5e. Af forretningsorden
fremgår fordeling af opgaver og kompetencer for henholdsvis bestyrelsen, forretningsudvalget, frivillige o.a.
Stk. d
Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne og referatet offentliggøres på foreningens webside.

Stk. e
Bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af den daglige drift i henhold til bestyrelsens overordnede
beslutninger - herunder budget og regnskab, frivillige, projektleder m.fl. samt udarbejdelse af oplæg til
bestyrelsens beslutninger.
Stk. f
Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke af nogen art
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Stk. g
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. h
Bestyrelsen beslutninger afgøres med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling
§6
Stk. a
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når mindst 10
medlemmerne skriftligt begærer dette og fremsender begrundet dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde ske med 14 dages varsel.
Stk. b
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.
Stk. 6c
Et forslag, der er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste
ordinære generalforsamling.

Regnskab og formue
§7
Stk. a
Det reviderede regnskab - omfattende kalenderåret - fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af revisor.
Stk. b
Økonomiske midler opbevares adskilt på formuekonto og driftskonto. Bestyrelse udarbejder økonomiplan.
Stk. c
Der kan kun hæves fra formuekontoen med 2 samtidige underskrifter fra formanden og kassereren eller et
bestyrelsesmedlem.
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Ansvar
§8
Stk. a
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske/juridiske forhold og foreningen kan
ikke stifte gæld.
Stk. b
Bestyrelsen bemyndiges til at uddele prokura (fuldmagt), som legitimerer fuldmægtigen til, at handle for
foreningen i forhold, der hører til den normale drift.

Vedtægtsændringer
§9
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, når minimum 50 % af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er fremmødt på denne og 2/3 af disse tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.

Opløsning af foreningen
§ 10
Stk. a
Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst en måned og højst to måneder efter den
1. generalforsamling.

Stk. b
Foreningens formue og ejendom skal ved opløsning efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom,
tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op ad formålet for foreningen.

Stk. c
Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om fordeling af formue og ejendom, i tilfælde af uenighed på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer se § 4 stk. e
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Historik
§ 11
Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. februar 2011
Ændringer vedtaget på generalforsamling 27. februar 2014
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. april 2014
Ændringer vedtaget på generalforsamling 25. februar 2016
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