Vedtægter for interessegruppen Gruppen af EneAdoptanter

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11.2.2000 i Hvidovre.
Senest ændret på generalforsamling 25.10.2009 i København.
Senest ændret på generalforsamling 5.10.2014 i København.

§1 Navn og tilhørsforhold
Gruppen af EneAdoptanter (efterfølgende kaldet GEA) er en interessegruppe under Adoption &
Samfund. GEA følger landsforeningens formålsparagraf og vedtægter.
§2 Formål
stk. 1. GEA skal varetage eneadoptanters interesser i forhold til adoptionsmyndigheder og de
adoptionsformidlende organisationer. GEA skal endvidere varetage eneadoptanters og deres
børns interesser over for politiske beslutningstagere i kommuner, amter og folketing, i
koordinering med Adoption & Samfund.
stk. 2. GEA skal støtte og rådgive eneadoptanter i konkrete spørgsmål omkring
adoptionssøgning, adoption og tilværelsen som eneforsørger, herunder bistå ved etablering af
samtalegrupper/mødregrupper.
stk. 3. GEA skal arbejde for at udbrede kendskabet til eneadoption som en realistisk mulighed
for enlige barnløse og eneforsørgere, der ønsker flere børn.
§3 Medlemmer
stk. 1. Som medlemmer af GEA optages:
 personer, der overvejer eneadoption
 personer, der er i gang med godkendelsesproceduren som eneadoptant
 personer, der er godkendte som eneadoptanter, herunder eneadoptanter, der har
hjemtaget et eller flere børn
 personer, der har fået afslag på eneadoption
 Personer, der ikke tilhører en af ovenstående 4 grupper, kan i særlige tilfælde optages i
GEA.
I sådanne tilfælde skal der fremsendes en skriftlig ansøgning om optagelse til
bestyrelsen. Ønsket om optagelse skal begrundes i ansøgningen. Bestyrelsen skal
behandle ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde og har bemyndigelse til at
afgøre, om ansøgeren kan optages eller ej. Bestyrelsen skal meddele ansøgeren, om
vedkommende er optaget eller ej umiddelbart efter bestyrelsesmødet, hvor afgørelsen
er truffet.
stk. 2. Indmeldelse i GEA foregår skriftligt på indmeldelsesblanket, hvor relevante
adoptionsoplysninger skal fremgå.
2.a. Medlemmer har ret til fuld anonymitet i forhold til resten af interessegruppen og
offentligheden i øvrigt. Alle oplysninger til medlemskartoteket behandles fortroligt. Kun
kontaktpersoner og medlemssekretær har adgang til medlemskartoteket.
stk. 3. Udmeldelse af GEA foregår skriftligt ved brev til et medlem af bestyrelsen.
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§ 4 Bestyrelse
stk. 1. GEA ledes af en bestyrelse på fem personer, som vælges af årsmødet. Bestyrelsen
konstituerer sig selv efter årsmødet med formand, kontaktpersoner, medlemssekretær og
kasserer.
stk. 2. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges alternerende for to år ad gangen, således at
tre medlemmer vælges i lige år og to medlemmer vælges i ulige år. Ligeledes vælger årsmødet
to suppleanter, alternerende for to år ad gangen. Genvalg er muligt.
stk. 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen og
suppleanter fastsætter selv sin mødefrekvens samt forretningsorden. Bestyrelsen tager sig af
de løbende sager, kontakter udadtil og til Adoption&Samfund, samt afholder møder og
arrangementer.
stk. 4. Bestyrelsen kan desuden uddelegere opgaver til enkeltmedlemmer eller grupper af
medlemmer.
§5 Årsmøde
stk. 1. GEA’s øverste myndighed er årsmødet, som finder sted hvert år i september.
Medlemmerne indkaldes pr. brev senest tre uger før mødet, og mødet annonceres i
landsforeningens blad Adoption&Samfund.
Dagsorden for mødet skal indeholde følgende punkter:











Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Kommende aktiviteter og budget
Valg til bestyrelsen, inklusive suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Evt.

stk. 2. Forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet. Forslag kan også
fremsættes på selve årsmødet.
Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august. Forslag
til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden i indkaldelsen. Vedtægtsændringer kræver
5/8 flertal blandt de på årsmødet fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§6 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller når
mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen derom.
Indkaldelse skal ske med mindst 20 dages varsel og skal være afviklet senest 60 dage efter, at
bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinært årsmøde
§7 Afstemninger
Afstemninger på årsmøder sker normalt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede
fremmødte. Medlemmer kan dog begære skriftlig afstemning. Beslutninger, bortset fra
beslutning om opløsning, træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
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Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Kun personer, der er meldt ind i GEA (i henhold til § 3
stk 3) er stemmeberettigede.
§8 Økonomi/regnskab
stk. 1. GEA opkræver et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages af årsmødet. Desuden får
GEA tilskud og søger midler fra HB efter gældende regler for interessegrupper/landegrupper.
stk. 2. GEA kan foranstalte indsamlinger af midler til konkrete formål, ligesom der kan
opkræves deltagerbetaling for arrangementer.
Stk. 3. Regnskabsåret er 1.7. - 30.6. GEA’s kasserer fremsender det reviderede regnskab til
landsforeningens kasserer senest 1. august.
Stk. 4. GEA tegnes af formanden (kontaktperson) eller kassereren hver for sig. Al arbejde for
GEA er ulønnet.
Stk. 5. I tilfælde af opløsning tilfalder GEA’s aktiver landsforeningen Adoption & Samfund.
§9. Opløsning
Opløsning af GEA kan ske på ordinært eller ekstraordinært årsmøde, hvis mindst 75 % af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst 50 % af
samtlige interessegruppens stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt 75 % af de fremmødte på årsmødet stemmer for interessegruppens opløsning, uden
at dette stemmetal repræsenterer det nødvendige kvalificerede flertal blandt foreningens
medlemmer, indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Dette skal være afholdt senest 40 dage
efter det foregående årsmøde og dagsordenen skal alene indeholde spørgsmålet om opløsning.
Interessegruppen kan herefter nedlægges hvis mindst 50 % af de fremmødte stemmer herfor.
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