Vedtægter for Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger i Danmark § 1.
Navn og hjemsted
1) Foreningen er stiftet den 28.09.1990 under navnet Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark
(LPD), som ændret den 16.09.1995 til Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark
(LPD).
2) Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2. Formål
1) Gennem samarbejde patientrådgiverne indbyrdes, information og uddannelse at skabe ensartede og
forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet og derved fremme deres muligheder for at hjælpe
sindslidende patienter/klienter under enhver tvangsforanstaltning.
2) Gennem samarbejde bistandsværgerne indbyrdes, information og uddannelse at skabe ensartede og
forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet og derved fremme deres muligheder for at hjælpe
sigtede/tiltalte eller dømte personer bedst muligt under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning, samt
at fremme deres muligheder for at hjælpe sindslidende patienter/klienter under enhver tvangsforanstaltning.
§ 3. Medlemsforhold
1) Optagelse:
Som medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere og bistandsværger.
Som passive medlemmer kan optages alle andre.
2) Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 6 mdr. efter forfaldsdag, dog senest 2 uger
før ordinært landsmøde, kan slettes.
Et medlem, der modarbejder foreningens formål og virke, kan ekskluderes af foreningen,
Afgørelse herom træffes af bestyrelsen.
Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for Landmødet ved skriftlig anmodning herom,
forudsat, at alle restancer er betalt senest ved anmodningens fremsættelse. Anmodningen skal være
formanden i hænde senest 2 uger efter, at det ekskluderede medlem har modtaget skriftlig meddelelse om
eksklusionen fra Bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har ret til mundtligt at forelægge sin sag for
Landsmødet.
Bestyrelsens afgørelse kan omgøres af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Ved
afskedigelse af et medlem af ansættelsesmyndigheden bortfalder medlemsskabet.
Et medlem, som samtidigt er medlem af en konkurrerende forening/forening med tilsvarende formål, kan
ikke bestride eller vælges til tillidshverv.
3) Kontingent

Kontingentet fastsættes for efterfølgende regnskabsår af Landsmødet og skal være kasseren i hænde senest
2 uger før ordinært Landsmøde, for at stemmeret kan opnås.
Kontingentet er gældende for det indeværende kalenderår
§ 4. Landsmødet
1) Landsmødet er foreningens øverste myndighed.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af omgørelse af bestyrelsens beslutning om
eksklusion, jf. § 3, stk. 2 og beslutning om ændring af vedtægter, jf. § 8. Afstemning foregår skriftligt,
såfremt ét medlem måtte ønske dette.
Alle aktive og fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent rettidigt, er stemmeberettigede på
Landsmødet. Stemmesedler udleveres ved landsmødets start.
Passive medlemmer har ret til at deltage i Landsmødet, men uden stemme- og taleret.
2) Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen af maj. Bestyrelsen fastlægger mødested.
Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel gennem
offentliggørelse i LPD-avisen eller på anden vis.
Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog
skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar. Forslag til vedtægtsændringer
udsendes sammen med indkaldelsen til Landsmødet.

Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent/er, referent og 2 stemmetællere.
b) Formandens fremlægger LPD's beretning.
c) Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
d) Kassererens fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det
efterfølgende år.
e) indkomne forslag.
f)

Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.

g) Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
h) Eventuelt.
3) Ekstraordinært Landsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt
begærer dette med angivelse af dagsorden fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter
modtagelsen af begæring om ekstraordinært Landsmøde indkalde til dette og det afholdes senest 2 mdr.
efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse til hvert enkelt medlem.
(skriftligt eller elektronisk)

Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden
4) Der føres referat over de på såvel ordinære som ekstraordinære Landsmøder trufne beslutninger.
Referatet underskrives af referenten samt mødets dirigent
§ 5. Bestyrelsen
1) Valg af bestyrelse.
Landsmødet vælger bestyrelsen. Valgene gælder for 2 år.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
3 medlemmer er på valg lige år.
4 medlemmer er på valg ulige år.
Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.
Der vælges 1 regnskabskontrollanter og 1 regnskabskontrollantssuppleant, som er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
2) Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden og fordeler selv arbejdsopgaverne. Herunder
administration af foreningens økonomiske dispositioner.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Det skal ske skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske
dette. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Der skal afholdes bestyrelsesmøde når
mindst 3 medlemmer kræver det.
Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
3) Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet dækkes.
§ 6. Tegningsret
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden.
Alle dispositioner over et bestemt beløb kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse, som angivet i
forretningsordenen.
§ 7. Regnskab og revision
1) Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret.
2) Foreningens regnskab skal forud for hvert ordinært Landsmøde revideres af en regnskabskontrollant,
som vælges på Landsmødet, jf. § 4, stk.2, litra i. Regnskabskontrollanten påtegner årsregnskabet samt
anfører de bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til.
§ 8. Ændring af vedtægter
Forslag til ændring af vedtægter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor på Landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 1. februar.
Forslag tilsendes medlemmerne senest samtidig med endelig indkaldelse til Landsmødet.

§ 9. Opløsning af foreningen
1) Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun træffes på et med dette formål indkaldt landsmøde.
2) Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
3) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler organisationer med beslægtede formål.
Beslutning herom træffes af Landsmødet efter indstilling fra den afgående bestyrelse.

Disse vedtægter blev vedtaget på Landsmøde den 31-05-2015 og erstatter vedtægter vedtaget på
Landsmødet 31.5.2013

