Vedtægter for Seksualpolitisk Forum
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn: Seksualpolitisk Forum
Stk. 2. Foreningens hjemsted: Københavns Kommune.
§ 2. Formål
Seksualpolitisk Forum er et ikke-kommercielt, partipolitisk uafhængigt
netværk med det formål at påvirke den seksualpolitiske debat i Danmark
og udlandet i en nøgtern og frisindet retning.
Seksualpolitisk Forum ønsker at arbejde for tolerance, mangfoldighed og
fri seksuel udfoldelse samt modvirke puritanisme, forbudstænkning og
spredning af urigtige oplysninger på det seksuelle og kønsmæssige
område.
Seksualpolitisk Forum vil, baseret på erfaring, faglighed og research,
deltage sagligt og fordomsfrit i debatten og imødegå de mange
fejlagtige oplysninger og forvrængende myter, som for tiden florerer
omkring seksualpolitiske emner.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer kan optages seriøst interesserede, der kan tilslutte
sig foreningens grundlag og som er aktive på det seksualpolitiske område.
Stk. 2. For at blive medlem i Seksualpolitisk Forum skal man skriftligt (evt. pr.
mail) henvende sig til initiativgruppen og tilkendegive at man går ind for
Seksualpolitisk Forums grundlag og struktur.
Stk. 3. Initiativgruppen træffer afgørelse om en given person kan blive medlem.
Stk. 4. Hvis det viser sig at et medlem modarbejder Forummets grundlag, eller
gentagne gange ikke overholder forummets regler, kan vedkommendes
medlemsskab bringes til ophør af initiativgruppens flertal. Fra det øjeblik
initiativgruppen ekskluderer en person, er personen udelukket – men personen
har ret til at få sin sag prøvet på førstkommende årsmøde.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til initiativgruppen.
Stk. 6. Der kan betales et kontingent, som fastsættes af årsmødet.
§ 4. Årsmødet
Stk. 1. Årsmødet er Seksualpolitisk Forums højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/mail til alle
medlemmer med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er alle medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Initiativgruppens beretning

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regnskabsaflæggelse og godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg til initiativgruppe
Valg af 2 prioriterede suppleanter
Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være initiativgruppen i
hænde senest 8 dage før årsmødet. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal være initiativgruppen i hænde senest en måned inden den
ordinære årsmøde skal afholdes.
Stk. 6. Årsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen
af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor
der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig
afstemning.
§ 5. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når initiativgruppen finder det
nødvendigt, og skal desuden afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for initiativgruppen. I
sådanne tilfælde skal ekstraordinært årsmøde afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til initiativgruppens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinært årsmøde er 2 uger.
§ 6. Seksualpolitisk Forums daglige ledelse
Stk. 1. Seksualpolitisk Forums daglige ledelse udgøres af initiativgruppen, der
består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode,
således at der går henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg hvert år.
Stk. 2. Såfremt der er medlemmer af initiativgruppen, der afgår i valgperioden,
indtræder suppleanterne som valgt på årsmødet.
Stk. 3. Initiativgruppen leder Seksualpolitisk Forum i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og årsmødets beslutninger.
Stk. 4. Senest 3 uger efter nyvalg til initiativgruppen afholdes konstituerende
møde, hvor initiativgruppen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og
sekretær. Disse tillidsposter gælder frem til næste årsmøde.
Stk. 5. Initiativgruppen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver
og initiativgruppen kan til sine møder invitere andre deltagere, som den finder
relevante i givne sammenhænge.
Initiativgruppen mødes ca. en gang hver måned og har til opgave at forholde sig
til løbende initiativer, samt virke som idegruppe for nye initiativer og i den
forbindelse også forholde sig til ideer der kommer ind fra foreningens øvrige
deltagere.
§ 7. Talspersoner.
Stk. 1. Initiativgruppen udpeger den eller de talspersoner, der kan udtale sig på
Seksualpolitisk Forums vegne.
Stk. 2. I forskellige debatter kan initiativgruppen udpege personer, der i den
konkrete sag kan udtale sig på Seksualpolitisk Forums vegne.

Stk. 3. Det er kun talspersonerne der kan udtale sig på Seksualpolitisk Forums
vegne. Andre medlemmer må ikke fremføre synspunkter i offentligheden, så
det kan fremstå som disse synspunkter er Seksualpolitisk Forums synspunkter.
§ 8. Fællesmøder.
Stk. 1. Udover årsmødet afholdes der fællesmøder mindst 2 gange årligt for alle
deltagere. På disse møder kan debatteres alle emner med relation til
Seksualpolitisk Forums virke.
§ 9. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Seksualpolitisk Forums regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Initiativgruppen er ansvarlig overfor årsmødet for budget samt regnskab.
Stk. 3. Seksualpolitisk Forums regnskab føres af kassereren, der tillige fører
medlemsregistret.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor.
§ 10. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Seksualpolitisk Forum tegnes udadtil ved underskrift af 3 personer fra
initiativgruppen. Dette gælder også ved optagelse af lån og ved salg/
pantsætning af fast ejendom.
Stk. 2. Der påhviler ikke medlemmer af Seksualpolitisk Forum nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal på et årsmøde, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det årsmøde, de
vedtages på.
§ 12. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af Seksualpolitisk Forum kan kun finde sted med 3/4 flertal på
to hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært.
Stk. 2. Seksualpolitisk Forums formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i
overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det
opløsende årsmøde.
Datering
Således vedtaget på Seksualpolitisk Forums årsmøde d. 28. maj 2009.
Kenno Simonsen
Dirigent

