Marts 2017

Vedtægter for Foreningen Gammo.dk
§ 1. Forenings navn:
Foreningen navn er ”Foreningen Gammo.dk”.
Foreningens kontaktperson er kassereren.
§ 2. Foreningens formåls paragraf:
Foreningens formål er at støtte kræftramte og deres pårørende med donationer af midler, som
foreningen har indtjent ved sponsorstøtte, arbejde for musikfestivaler og lignende arrangementer.
§ 3. Medlemmer:
Medlemmer kan indmelde sig, hvis de kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.
Medlemmer har taleret men ikke stemmeret før end de er fyldt 18 år.
§ 4. Ind. - og udmeldelse:
a: Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside www.gammo.dk eller ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem. Medlemskab kan først opnås efter at man har betalt kontingent.
b: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer. kassereren@gammo.dk
Udmeldelse sker også, hvis man er i restance i mere end 1 måned, fra kontingentets forfaldsdato.
Herefter har vedkommende ikke ret til at deltage i foreningens arrangementer.
§ 5. Kontingent:
Medlemmer af foreningen betaler årligt kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Forfaldsdato er dato for generalforsamlingen.
Kontingent indbetales på foreningens girokonto Regnr. 0914 kontonummer 1011 3555
§ 6. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasser, 1 donationsansvarlig, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
Formand, Donationsansvarlig og bestyrelsesmedlem nr. 5 vælges i ulige år. Næstformand og
Kasser vælges i lige år. Suppleant vælges hvert år.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde ved formandens foranstaltning efter behov, dog mindst én
gang i kvartalet, hvor kassereren fremlægger økonomisk status. Der skrives referat af møderne,
som opbevares hos kassereren.
§ 7. Økonomi:
Regnskabsåret løber pr. 1/1-xx til 31/12-xx.
Foreningen udsender årligt et internt revideret regnskab, i forbindelsen med generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor og godkendes af forsamlingen. Foreningens midler opbevares på en konto i et pengeinstitut.
Årets indtjening bruges på donationer jf. § 9.
I tilfælde af at foreningen opløses bruges de likvide midler på indsendte ansøgninger eller sendes
til Kræftens Bekæmpelse.

§ 8 Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold, og
foreningen kan ikke stifte gæld.
§ 9. Donation.
Donation bestemmes af bestyrelsen.
Foreningens medlemmer og andre opfordres til at indsende forslag om donation til bestyrelsen
løbende. Ansøgning om donation sendes skriftligt til bestyrelsen indeholdende navn og adresse
på ansøger og kontaktperson, begrundelse samt ønsker. Desuden skal der vedlægges eller eftersendes dokumentation på kræftsygdom (udskrift af journal eller anden lægefaglig dokumentation) før bestyrelsen kan godkende en ansøgning.
§ 10. Generalforsamling:
a: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes én gang årligt i årets første kvartal.
b: Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning, senest 14 dage før afholdelse.
Indkomne forslag skal indsendes skriftlig til bestyrelsen, senest 7 dage før afholdelse.
c: Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Fastlæggelse af årets kontingent.
5. Fremlæggelse af året donationer.
6. Indkomne forslag. Indsendes skriftligt, senest 7 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af intern revisor.
9. Eventuelt.
d: Kun de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer har stemmeret.
Intet fremsat under punkt 9 kan vedtages på samme generalforsamling.
e: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller 75 % af medlemmerne
ønsker dette. Indkaldelse hertil sker igennem bestyrelsen.
§ 11. Øvrigt.
Der købes en krans, der ligges på Gammo´s grav d. 24. maj.
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__________________________
Formand
Morten Monin

__________________________
Kasserer
Johnny Larsen

__________________________
Donationsansvarlig
Anne Jakobsen

__________________________
Næstformand
Per Outzen

__________________________
Bestyrelsesmedlem 5
Mikkel Larsen

__________________________
Suppleant
Ole Kobberup

