Vedtægter for Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte

Stiftelsesdato: d. 23. januar 2016
Revideret pr. 23-05-2021

§1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte
Foreningens CVR. nr.: 37256374
Foreningens hjemadresse følger til enhver tid den siddende formands hjemadresse.
Foreningens mail: simba@foreningensimba.dk
Stiftere af Foreningen Simba: Rikke S. Jensen, Anette Vidland Jensen og Lotte Pedersen.
Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte er en frivillig forening.

§2 Formål
Foreningens formål er at hjælpe herreløse katte i nød.
Hjælpen kan bestå af akut dyrlægehjælp, hvor Foreningen Simba sørger for at få katten til dyrlægen samt dækker
udgifterne derved, ved hjælp af indkomne donationer o.l.
Derudover sørger foreningen, hvis muligt, for plejeophold til katten, hos en plejefamilie godkendt af foreningen, eller
hos en af vores samarbejdspartnere eller andre organisationer/foreninger, der hjælper herreløse katte. Hensigten er,
at få katten ind i trygge omgivelser, og igennem kærlig og omsorgsfuld pleje, få bragt katten i en god
helbredstilstand, så der derefter kan findes et varigt hjem, som katten kan formidles ud til.
Katte der formidles ud fra Foreningen Simba –Hjælp til herreløse katte, vil altid være sundhedstjekkede,
neutraliserede, 1. gangs vaccinerede, øre- og/eller chipmærkede. Derudover vil de være orme og loppebehandlede,
hvis der har vist sig behov derfor.

§3 Organisation
Foreningen Simbas overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt
medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
-

En bestyrelse på 3 eller 5 personer bestående af formand, kasserer og 1 eller 3 bestyrelsesmedlem(mer)
1 eller 2 suppleant(er)

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.
Betingelser for valg ved 3-mandsbestyrelse:
-

I lige år er formand samt 1. suppleant på valg.
I ulige år er kasserer og bestyrelsesmedlem/næstformand samt en eventuel 2. suppleant på valg.
Betingelser for valg ved 5-mandsbestyrelse:

-

I lige år er formand og bestyrelsesmedlem (1) samt 1. suppleant på valg

-

I ulige år er kasserer, bestyrelsesmedlem (2) og næstformand samt en eventuel 2. suppleant på valg. Er der
ikke en næstformand er det bestyrelsesmedlem (3) der er på valg.

En person kan vælges ind i bestyrelsen in absentia (uden at være fysisk tilstede), hvis der på forhånd foreligger en
skriftlig erklæring fra personen om, at han/ hun ønsker at indtræde i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger en ekstern revisor.
Den nyvalgte bestyrelse vil efter den stiftende generalforsamling, trække sig tilbage for at konstituere sig.
En person der er indvalgt i bestyrelsen kan indsættes på en af bestyrelsesposterne in absentia, hvis han/hun har
afgivet skriftlig erklæring derom på forhånd, at ville tiltræde denne.

§4 Generalforsamlingen
Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling og står for dagsorden med 14 dages varsel, gennem personlig
indkaldelse pr. mail.
Dato, tid og sted bliver meldt ud i den fremsendte indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af maj måned. Dagsorden for den ordinære
generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af budget og regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde pr. mail, senest 10 dage før generalforsamlingen)
6. Valg (jf. §3)
7. Eventuelt
Referat fra generalforsamlinger offentliggøres efterfølgende på Foreningens Simbas hjemmeside. Referenthvervet
går på skift i mellem bestyrelsens medlemmer.
Afgivelse af stemme til punkter på dagsordenen på en generalforsamling, skal ske ved personligt fremmøde, dog kan
der undtagelsesvis og ifølge nærmere aftale, afgives stemme pr. brev hvis man forinden, på bestyrelsens
forlangende, kan fremvise gyldig lægeattest på, at man er fysisk bevægelseshæmmet, og at det derfor umuliggør
personligt fremmøde til den pågældende generalforsamling.
Ved ekstraordinært opståede situationer, hvor det skønnes, at det ikke er forsvarligt at afholde en generalforsamling
med fysisk fremmøde, kan bestyrelsen beslutte, at en generalforsamling i stedet kan afholdes via en online platform,
såsom Speak, Zoom, Skype o.l. og der vil stemmer afgivet af deltagere med medlemsbevis, tælle fuldt ud, som på en
fysisk afholdt generalforsamling.
Hvis der ved en afstemning, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, er stemmelighed mellem de
fremmødte medlemmer, er det stifterne med gyldigt medlemsbevis, der har den afgørende stemme.

§5 Foreningen Simbas bestyrelse
Foreningen Simbas daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. §3). Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand og
kasserer samt 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden uddelegerer arbejdsopgaverne. Ved formandens
fravær over en længere periode, udpeger denne en stedfortræder iblandt bestyrelsens medlemmer, for den
pågældende periode.
-

Bestyrelsen udarbejder regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklings-forum for
foreningen.
Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte holder bestyrelsesmøde hver tredje måned første uge i
måneden. Første bestyrelsesmøde afholdes i april 2016.

-

-

Bestyrelsesmøderne kan foregå ved fysisk fremmøde, via Facebook, via Skype eller som telefonmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 50% af de valgte bestyrelsesmedlemmer er deltagende på
bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen kan vælge, at indkalde suppleant(er) til bestyrelsesmøder hvis det skønnes nødvendigt, dog har
en suppleant ikke stemmeret på bestyrelsesmødet, og tæller derfor heller ikke med i fremmødeprocenten af
bestyrelsesmedlemmer.
Udtræder et bestyrelsesmedlem varigt af bestyrelsen, indsættes en suppleant i stedet som
bestyrelsesmedlem (suppleanterne indsættes i numerisk rækkefølge, som 1. og 2. suppleant, hvis der er
mere end én suppleant).

§6 Tegningsregel
Bestyrelsen er bemyndiget til
-

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over
foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
At meddele prokura.
Bestyrelsen udpeger formand og kasserer til at kunne disponere over foreningens midler, samt til at tegne
foreningen i økonomiske anliggender.

§7 Ansvar og rettigheder
Pkt. 1) Formand:
Formanden har det overordnede ansvar for godkendelse af plejefamilier, kontakten med disse, beslutningstagninger
vedr. killingerne og kattene hos plejefamilierne, godkendelse af ny familie mm. Formanden kan udpege en fra
bestyrelsen til at varetage det daglige ansvar for en eller flere af disse opgaver, dog har formanden til hver en tid
hovedansvaret.
Formanden eller en person udvalgt af denne står for opdatering af hjemmesiden, samt facebookgruppen og
formidlingssiden.
Formanden kan ved behov, nedsætte et forretningsudvalg, som står for den daglige drift i foreningen.
Pkt. 2) Plejefamilier:
Plejefamilierne forpligter sig til at følge Foreningen Simbas plejekontrakt, udarbejdet af den plejeansvarlige.
Plejefamilierne forpligter sig til at følge Foreningen Simbas fodervejledning, udarbejdet af den foder- og
ernæringsansvarlige.
Pkt. 3) Lovgivning:
Den gældende dyreværnslovgivning skal til hver en tid følges, se yderligere i plejekontrakten.
Killinger i Foreningen Simbas varetægt formidles IKKE til nye hjem, førend de som minimum er 12 uger gamle. Katte
og killinger formidles IKKE ud til nye hjem, førend de er neutraliserede, øremærkede, 1. gangs vaccinerede og
sundhedstjekkede.
Pkt. 4) Tegningsregler se §6.
Pkt. 5) Rettigheder ved opløsning af foreningen

I forbindelse med dokumenter og billeder som er brugt i Foreningen Simbas regi, har en udtrådt eller udstemt stifter
stadig ophavsretten jf. dansk lovgivning, men Foreningen Simba vil fortsat have brugsretten.
Pkt. 6) Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte, hæfter udelukkende for sine eventuelle økonomiske
forpligtelser med foreningens formue.

§8 Medlemskab
Pkt.1) Betingelser:
Som medlem kan enhver optages, der har interesse i at støtte foreningens formål. Ansøgning om medlemskab
sendes til foreningens mail: simba@foreningensimba.dk
Medlemskontingentet er på kr. 250,- og dækker for et års medlemskab og refunderes ikke ved udmeldelse.
Et medlemsår løber fra 01. maj - 30. april året efter.
Medlemskab ved ny-indmeldelse løber dog fra dags dato i det år indmelding sker, samt kontingent indbetales, og til
d. 30. april det efterfølgende år, herefter skal der betales kontingent for medlemskab, for hvert nyt medlems-år
(01. maj – 30. april).
Påmindelse om fornyelse af kontingent, udsendes pr. mail af formanden til medlemmerne, forinden det nye
medlems-år påbegynder.
Nye medlemmer skal ved indmeldelse opgive fulde navn og mailadresse. Personlige kontaktoplysninger vil blive
behandlet fuldt fortroligt, og det er udelukkende den siddende bestyrelse, der har adgang til dem.
Kvitteringen man får for indbetalingen af kontingentet, fungerer som ens personlige medlemsbevis.
Medlemmer under 18 år, skal have skriftlig tilladelse fra værge. De kan dog ikke sidde i bestyrelsen, eller have
stemmeret.
Pkt. 2) Medlemskab for plejefamilier:
Plejefamilier der står som aktive på Foreningens Simbas plejeliste, har ret til gratis medlemskab. Gratis medlemskab
ophører dog i det øjeblik, man ikke længere står som aktiv på plejelisten og man vil derefter skulle indbetale
medlemskontingent på lige fod med de almindelige medlemmer, hvis fortsat medlemskab ønskes. Se evt. i
Foreningens Simbas plejekontrakt, for hvilke krav der stilles til plejefamilier, ift. at stå til rådighed.
Pkt.3) Ekskludering:
Hvis et medlem udfører handlinger, der direkte modstrider foreningens formål og interesser, vil medlemmet få en
skriftlig advarsel. Hvis det pågældende medlem vælger at ignorere advarslen og vedbliver at udføre sine
modstridende handlinger, vil bestyrelsen i samråd beslutte, om det pågældende medlem skal ekskluderes af
foreningen.
Et medlem kan ekskluderes, hvis flertallet af bestyrelsen stemmer for ekskludering.
Information om ekskludering til det pågældende medlem, vil foregå skriftligt pr. mail og snarest muligt efter, at
bestyrelsen har taget beslutningen om ekskludering.
Ved ekskludering tilbagebetales kontingent ikke.

§9 Kontingent/ Finansiering
Det årlige kontingent godkendes på generalforsamlingen.
Foreningen Simba søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt ved bidrag fra offentlige/private
virksomheder, fonde, øvrige foreninger/personer og privatpersoner, efter gældende lov om indsamling samt ved
opkrævning af en nærmere aftalt formidlingssum, ved formidling af kattene/ killingerne til nye hjem.

Foreningen Simba er en non-profit organisation, og alle indkomne midler vil gå til udgifter til hjælp til herreløse
katte.
§10 Vedtægtsændringer
-

Vedtægtsændringer kræver et flertal fra generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kan ikke være i konflikt med Foreningen Simbas formål jf. §2.
Vedtægtsændringer som der er fremsat forslag om på dagsordenen på en generalforsamling, træder i kraft
med øjeblikkelig virkning, hvis forslaget om ændringen vedtages.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
-

-

Indkaldelse sker hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære. Den
skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af
mindst ½ -delen af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal
begrundelse for indkaldelse, samt forslag til punkter på dagsordenen for den ekstraordinære
generalforsamling angives.
Hvis der ved en afstemning, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, er stemmelighed mellem
de fremmødte medlemmer, er det stifterne med gyldigt medlemsbevis, der har den afgørende stemme.
(Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4).

§12 Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen ”Simba – Hjælp til herreløse katte” går fra 1. januar til 31.december.

§13 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver at 2/3, af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til de to følgende formål, med 50% til hver:
Nordjyllands Hittekilling
Hurlumhej Huset V/Tina Thybo
Rettigheder ved opløsning af foreningen se §7, pkt. 5

CVR.nr: 37 25 63 74

Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte

Mail: simba@foreningensimba.dk

