Skandinavisk forening for

Psykotraumatologer RITS
Vedtægter
Navn, formål og hjemsted
§1
Foreningens navn er: ”Skandinavisk forening for Psykotraumatologer RITS”. Navnet skrives på
denne måde i de tre skandinaviske lande.
Foreningens formål er:
At skabe et organisatorisk tilhørsforhold for Psykotraumatologer RITS®.
At øge tilknytningen mellem Psykotraumatologer RITS® på tværs af Skandinavien samt at bringe
medlemmerne sammen for gensidig støtte og erfaringsudveksling.
At arbejde for god etik i arbejdet blandt Psykotraumatologer RITS®.
At arbejde for vedligeholdelse og udbygning af faglige kompetencer blandt Psykotraumatologer
RITS®.
At værne om Psykotraumatologi RITS® som metode og i samarbejde med SOSCON sikre metodens
beståen og faglige udvikling.
Foreningens adresse er formandens.

Organisation
§2
Foreningen udøver sin virksomhed gennem:
- årsmødet og generalforsamlingen
- andre arrangementer for foreningens medlemmer
- bestyrelsen
- etikudvalget
- hjemmesiden (www.psykotraumatologi.org)

Medlemskab
§3
Som medlem kan optages enhver, der af SOSCON er godkendt Psykotraumatolog RITS®.
Medlemskab af foreningen kan oppebæres, så længe personen er godkendt af SOSCON som
Psykotraumatolog RITS®.
Endvidere optages studentermedlemmer, der har gennemført uddannelse i Psykotraumatologi RITS®
trin 1-6 med tilhørende eksamener. Dette medlemskab forudsætter, at personen gennemfører trin 7 og 8
indenfor de efterfølgende 3 år. Sker dette ikke, annulleres medlemskabet.
§4
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal betales på en af bestyrelsen
besluttet dato.
§5
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Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt formålsparagraffen groft overtrædes,
eller hvis § 4 tilsidesættes. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og forelægges
generalforsamlingen.

Foreningens møder
§6
Foreningens højeste besluttende organ er generalforsamlingen, som skal holdes senest den 1.
december på dag, tid og sted, som bestyrelsen bestemmer.
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I
sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
§8
Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden er
udsendt senest 30 dage før afholdelse.
§9
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der kan foreslås af bestyrelsen, men
vælges af forsamlingen og ikke er medlem af bestyrelsen.
§ 10
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere
fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges
medlemmer til bestyrelsen og etikudvalget jf. § 14 og § 16.
§ 11
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen
udsendes til de øvrige medlemmer senest 7 dage inden samme.
§ 12
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. En undtagelse herfra er
afgørelser vedrørende vedtægtsændringer. Se § 19.
§ 13
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét
af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog således
at fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan
medbringe én fuldmagt.

Bestyrelsen
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§ 14
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og repræsentant
fra SOSCON. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er 2 medlemmer på
valg.
Formanden og kassereren vælges i lige år. Næstformanden, sekretæren og bestyrelsesmedlemmet
vælges i ulige år. Repræsentanten fra SOSCON udpeges af SOSCON efter behov.
Bestyrelsesmedlemmer kan genopstille til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal holde møde mindst 1 gang om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er fremmødt.
Bestyrelsen udpeger en revisor til revision af årsregnskabet.
Bestyrelsen skal repræsentere minimum to af de tre skandinaviske lande.
§ 15
Det påhviler bestyrelsen at:
- styre foreningens virke i overensstemmelse med dens formål
- forberede alle anliggender til generalforsamlingen, årsmødet og øvrige møder
- samarbejde med foreninger og sundhedsorganisationer med interesse for arbejde rettet mod
psykotraumatologi, såfremt der viser sig behov herfor.

Etikudvalget
§ 16
Etikudvalget består af 5 medlemmer. SOSCON har en fast repræsentant i udvalget. På den årlige
generalforsamling er 2 af de øvrige medlemmer på valg. Udvalgets medlemmer kan genopstille.
Udvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Regnskab
§ 17
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af bestyrelsen udpeget
revisor.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens
årsregnskab.

Tegning og hæftelse
§ 18
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem. Kassereren er
dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale de
af bestyrelsen godkendte udgifter.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende
forpligtelser.
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Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
§ 19
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med et flertal på
2/3 af de afgivne stemmer.
§ 20
Beslutning om opløsning af foreningen afgøres på generalforsamlingen med 2/3 majoritet. Samtidig
skal der tages beslutning om, hvordan aktiver og passiver skal fordeles.

Vedtaget efter stiftende generalforsamling 2006 og tilrettet af bestyrelsen.
Endeligt gældende pr. 1. juni 2007.
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