VEDTÆGTER

§1
Navn og hjemsted
Stk. 1

Foreningens navn er Art Antropos.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er formandens adresse, i Odsherred Kommune.

§2
Formål
Art Antropos er foreningen for kunstterapeuter, der arbejder for at fremme, formidle og udvikle
kunstterapien, som middel til forebyggelse af sygdomme, hjælp til diverse problemstillinger og
kriser, rehabilitering efter sygdoms forløb, frigørelse af kreative potentialer og personlig udvikling.
Desuden er foreningens formål at etablere et fagligt forum, hvor der udveksles erfaringer,
diskuteres problemstillinger og hentes inspiration.

§3
Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer af foreningen kan optages kunstterapeuter og
kunstterapistuderende med en kunstterapiuddannelse baseret på en antroposofisk tilgang eller
andre med interesse for antroposofi.
Stk. 2
Endvidere kan bestyrelsen godkende optagelse af personer eller institutioner der
skønnes at være af betydning for foreningen og uden at være omfattet at stk. 1.

§4
Indmeldelse
Stk. 1
måde.

Ansøgning om optagelse i foreningen indgives på den af bestyrelsen foreskrevne

Stk. 2

Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse.

§5
Generalforsamlingen
Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden
udgangen af april måned og indvarsles af bestyrelsen ved e-mail til medlemmerne senest 4 uger
forud. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent. Der
kan stemmes med fuldmagt (højst 3 fuldmagter per medlem).
Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der skal omfatte mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning ved formanden.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (v/kasseren).
4) Fastlæggelse af budget og kontingent for næste år.
5) Valg af de bestyrelsesmedlemmer.
6) Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne.
7) Eventuelt.
Stk. 2
På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte
sager. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, bør være
foreningen i hænde i så god tid, at der ved udfærdigelse af dagsorden kan tages hensyn hertil,
dvs. senest 21 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4
Forhandlingerne ledes af den dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og denne
underskriver referat af generalforsamlingen inden udsendelse til medlemmerne.
Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når der til foreningen fremsættes skriftlig anmodning derom af mindst 1/3 af
medlemmerne. Indkaldelse sker på samme måde som ved de ordinære generalforsamlinger.

§6
Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 3 medlemmer, samt en
suppleant. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er til stede.

Stk. 4
Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Suppleanten vælges for et år af
gangen.
Stk. 5

Afstemninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 6
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller bestyrelsesmedlemmerne ønsker
det, men udgangspunktet er 4 gange årligt.

§7
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan fremsættes og behandles på ordinære generalforsamlinger.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§8
Kontingent
Stk. 1
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen og opkræves hvert år i januar måned.
Stk. 2

Medlemmer, der ansøger om medlemskab i løbet af året, betaler fuldt kontingent.

Stk. 3

Medlemmerne hæfter alene hver med deres kontingent.

Stk. 4

Regnskabsperioden følger kalenderåret.

§9
Udmeldelse
Stk. 1
Medlemskab fortsætter kun så længe kontingent betales, og når dette ophører, er
medlemmet udmeldt.
Stk. 2
Udmeldelse i løbet af et år giver ikke et medlem ret til refusion af et resterende
kontingent.

§10
Eksklusion
Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder
foreningens hensigter eller skaber splittelse. Et udelukket medlem skal have skriftlig
meddelelse om udelukkelsen.

§11
Foreningens opløsning
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte på en
ordinær generalforsamling, hvor opløsningen er sat på dagsordenen, stemmer derfor.
Forslaget til opløsningen skal derefter forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som
skal afholdes senest 2 måneder fra den ordinære generalforsamling. Her kan beslutningen
træffes ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 2

22.09.15

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder forenings formue kunstterapiens fremme.

