Nationalt Netværk for Supported Employment – IPS i Danmark
§1: Navn og Hjemsted:
Foreningens navn er Nationalt Netværk for Supported Employment – IPS I Danmark, forkortet til Nationalt
Netværk for IPS (NNIPS). Foreningen er hjemmehørende i Danmark.
§2: Formål:
Det Nationale Netværk for IPS arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af evidensbaseret
Supported Employment - IPS i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme en høj faglighed i anvendelsen
af IPS metoden i Danmark. Foreningen vil tillige arbejde med at indsamle viden om best practice for
implementering af IPS i en dansk kontekst.
Stk. 2. Foreningen skal virke samlende og inspirerende for arbejdet med Supported Employment - IPS i
Danmark. Foreningen kan f.eks. gøre dette ved:
- Afholdelse af konferencer og andre faglige arrangementer for Foreningens medlemmer og øvrige
interesserede.
- Understøttelse af netværksdannelse.
- At facilitere og indgå i aktuelle nationale debatter om evidensbaseret praksis.
- At styrke kompetence- og kapacitetsopbygning på området.
- At være i dialog med andre praktikere og myndigheder

§3: Økonomi:
Foreningen er en non-profit forening. De årlige driftsomkostninger skal afholdes via medlemmernes
indbetaling af kontingent. Al øvrig aktivitet søges dækket via fondsansøgninger eller deltagergebyr.
Kassereren udarbejder regnskab pr. kalenderår, der godkendes af den samlede bestyrelse på
førstkommende bestyrelsesmøde efter et årsskifte.
Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af minimum to personer, af formand/kvinde,
næsteformand/kvinde og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand/kvinde og/eller
kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-konti hver for sig.
Formand/kvinde og kasserer kan, hver for sig og efter bemyndigelse fra bestyrelsen foretage dispositioner
af mindre beløb fra Foreningens konto, på ikke over DKK 1000,- til varetagelse af den daglige drift.
§4: Medlemskab
Som medlemmer kan optages privatpersoner, offentlige organisationer, foreninger, eller private
virksomheder, der har en interesse i Supported Employment - IPS og som kan støtte Foreningens formål.
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Forslag 1: Organisationer, private virksomheder eller andre Foreninger der tegner medlemskab betaler et
årligt medlemskontingent på DKK 500,-, uanset antallet af personer i organisationen. Privatpersoner der
tegner medlemskab betaler et årligt medlemskontingent på DKK 100,-

Kontingentet betales senest 1. maj, hvert år.
Stk. 3. Foreningen registrerer medlemmernes e-mail adresser, som anses for den primære kilde til
kommunikation med medlemmerne. Det påhviler medlemmerne at tilse at de altid er registreret med
korrekt e-mail.
§. 5 Eksklusion af medlemmer
Et medlem kan ekskluderes af Foreningen såfremt medlemmet aktivt modarbejder Foreningens formål,
eller ved sine handlinger skader Foreningens omdømme. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om en sådan
eksklusion. Forud for eksklusionen skal medlemmet høres. Bestyrelsen skal give medlemmet en rimelig frist
til at svare på høringen.
Høring kan fremsendes til medlemmet på den i Foreningen registrerede e-mail, hvormed Bestyrelsens
forpligtelse til fremsendelse anses for overholdt.
Stk. 2. Et medlem kan tillige ekskluderes såfremt medlemskontingentet ikke rettidigt betales, i det der skal
afgives to rykkerskrivelser fra Bestyrelsen forud for eksklusion. Bestyrelsen skal ved hver rykkerskrivelse
give medlemmet en rimelig frist til betaling af restance. Medlemmet kan igen optages i Foreningen ved
afregning af restancen.
Bestyrelsen kan tillægge gebyr på DKK 100,- per rykkerskrivelse.
Rykkerskrivelser kan fremsendes til medlemmet på den i Foreningen registrerede e-mail, hvormed
Bestyrelsens forpligtelse til fremsendelse anses for overholdt.
§6: Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i Maj (undtaget stiftende år). Indkaldelse til ordinær
generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske via e-mail og ved opslag på Foreningens
hjemmeside. Forud for indkaldelsen varsles indmelding af punkter til generalforsamlingen med et rimeligt
varsel.
Stk. 2. På generalforsamlingen har alle medlemmer, der har indbetalt kontingent, mulighed for at afgive
stemme.
Forslag 1 (sammenhængende med forslag 1 til §4 stk.2): Privatpersoner har hver én stemme, og
medlemmer der er registreret som organisation har to stemmer.
Stemmeafgivelse skal ske personligt på generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at
fremmøde til generalforsamling kan stemmeretten overgives, ved fuldmagt, til et andet medlem af
Foreningen, der deltager i generalforsamlingen. Deltagelse via Skype eller på anden vis elektronisk,
hvormed man har mulighed for at gøre sin stemme hørt, berettiger til stemmeafgivelse på
generalforsamling.
Stk.3. Dagsorden til generalforsamling
-

Valg af dirigent
Valg af referent
Formanden/kvindens beretning
Fremlæggelse af regnskab

-

Fastsættelse af kontingent for næste år
Valg af formand/kvinde, bestyrelse, og/eller suppleanter jf. §7
Indkomne forslag
Evt.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, med ovenstående varsel,
såfremt de vurderer at der er behov for dette. Bestyrelsen skal derudover indkalde til ekstra ordinær
generalforsamling, med ovenstående varsel, såfremt dette begæres af mindst 10 af Foreningens
stemmeandele.
§7: Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter, der vælges på Foreningens ordinære
generalforsamling. Kun medlemmer der har betalt kontingent er valgbare.
Formand/kvinde vælges direkte af generalforsamlingen og er på valg i lige år, dog første gang (2017) for en
3-årig periode. Resten af bestyrelsen er på valg hvert andet år, modsat formanden/kvinden. Suppleanter er
på valg hvert år.
Der er mulighed for at bekendtgøre sit kandidatur til posten som formand/kvinde, bestyrelse eller
suppleant, på selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen, med den valgte
formand/kvinde, en næstformand/kvinde, en kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer, uafhængigt af
stemmeantal. Posten som kasserer, kan efter behov besættes af formand/kvinde eller
næstformand/kvinde.
Stk.2. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde minimum en gang i kvartalet, og for øvrigt efter behov.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Suppleanter har mulighed for at deltage i
bestyrelsesmøder, men kan ikke afgive stemme på møderne.
Stk.3. Bestyrelsens roller og ansvar.
Formand/kvinde har ansvar for at indkalde og mødelede bestyrelsesmøder. Formand/kvinde har ansvar for
at søge at danne konsensus for de punkter der er til beslutning på bestyrelsesmødet, før der skrides til
afstemning.
Formand/kvinde har tillige ansvar for at indkalde til ordinær og ekstra ordinær generalforsamling.
Næstformand/kvinde, indtræder i formanden/kvindens ansvar såfremt denne ikke er til stede på
bestyrelsesmøde eller generalforsamling.
Kassereren har ansvaret for Foreningens økonomi og fører med omhu regnskab over Foreningens
indtægter og udgifter. Kassereren forelægger status over Foreningens økonomi for bestyrelsen på hvert
bestyrelsesmøde.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder indenfor en valgperiode.
§8: Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter kan ske på generalforsamling med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte

medlemmer. Undtaget er dog §2: Foreningens formål, der kun kan ændres med 2/3 stemmeflertal blandt
de fremmødte medlemmer, og hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede må være fremmødt.
§9: Opløsning af Foreningen
Foreningen kan opløses, såfremt der ikke er medlemmer nok til at danne en bestyrelse, eller Foreningens
medlemmer vedtager dette på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling. Opløsning skal vedtages
med mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer og hvor mindst halvdelen af de
stemmeberettigede må være fremmødt.
Såfremt der ikke kan opnås de nødvendige stemmeandele efter ovenstående, indkalder bestyrelsen straks
til ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel, med henblik på opløsning af foreningen,
hvor opløsning kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Ved opløsning doneres overskud i Foreningen til velgørende formål indenfor det psykiatriske område.

