Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap
§1. NAVN
Stk. 1
Stk. 2

Organisationens navn er: Sammenslutningen af Unge Med Handicap.
Foreningens bopæl er adressen på Sammenslutningen af Unge med Handicaps kontor.

§2. VISION
Stk. 1

Alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

§3. FORMÅL
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

At virke for et inkluderende samfund hvor alle uanset handicap kan fungere på egne præmisser.
At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.
At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i deres deltagelse i demokratiet.
At styrke organisationer af og for unge med handicap generelt og fremme samarbejdet mellem
disse.
At yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning.
At varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske interesser.

§4. MEDLEMSKAB
Stk. 1A Som medlemmer kan optages landsdækkende ungdomsorganisationer eller landsdækkende
grupper eller udvalg af unge med handicap, og
Stk. 1B Lokale selvstændige foreninger af unge med handicap, der går på tværs af handicapgrupper, og
som ikke er medlem af en landsdækkende ungdomsorganisation eller en landsdækkende gruppe
eller udvalg af unge med handicap.
Stk. 1C Organisationer, udvalg eller grupper, som beskrevet i §3 Stk. 1A eller §3 Stk. 1B, der ønsker at
udvikle en ungdomsorganisation, -udvalg eller -gruppe, men endnu ikke har dette, kan optages
som medlemsorganisation på prøve i to år. Kontingent betales på almindelige vilkår, og SUMHs
medlemstilbud kan anvendes på lige vilkår med SUMHs øvrige medlemsorganisationer.
Prøvemedlemskabet ophører automatisk efter to års varighed. Ved prøveperiodens afslutning
ophører medlemskabet for den oprindelige organisation, udvalg eller gruppe, og dennes
ungdomsorganisation, -udvalg eller –gruppe kan indmeldes i stedet. Det er ikke muligt at forblive
medlemsorganisation i SUMH efter prøveperiodens ophør uden et formaliseret ungdomsarbejde i
den pågældende organisation, og prøveperioden kan ikke forlænges eller anvendes flere perioder i
træk.
Stk. 2 For at opretholde medlemskab skal medlemsorganisationer senest seks uger efter årsskiftet
indsende en opgørelse til Sammenslutningen af Unge med Handicaps kontor over antal
medlemmer, herunder andelen af medlemmer under 30 år, og medlemmer med alderen 30 til 35
år, samt indbetale et årligt kontingent til SUMH fastlagt af repræsentantskabet.
Stk. 3 En medlemsorganisation kan eksluderes fra SUMH såfremt de ikke har betalt kontingent og/eller
indsendt opgørelsen, og ikke har indgået aftale om dette med SUMHs bestyrelse efter 2 rykkere.
Stk. 4 Ansøgning om optagelse i Sammenslutningen af Unge med Handicap fremsættes skriftligt overfor
Bestyrelsen, som kan godkende indmeldelsen såfremt organisationen opfylder §3 Stk. 1A, §3 Stk.
1B og §3 Stk. 1C. Der betales fuldt kontingent uanset, hvornår på året indmeldelse sker. Ved
tvivlstilfælde om hvorvidt organisationen lever op til medlemsskabskravene, indstiller Bestyrelsen
optagelsen til Repræsentantskabet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde der træffer
afgørelse om organisationens optagelse.

Stk. 5

Udmeldelse af Sammenslutningen af Unge med Handicap meddeles skriftligt til Bestyrelsen senest
d. 1. september. Udmeldelsen har virkning pr. 1. januar det efterfølgende år.

§5. REPRÆSENTANTSKABET
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed.
Repræsentantskabet er sammensat af op til fire repræsentanter fra hver medlemsorganisation.
Sammenslutningen af Unge med Handicap betaler udgiften forbundet med de første to
repræsentanters deltagelse. Ved afstemninger i Repræsentantskabet har hver
medlemsorganisation to stemmer. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
Repræsentantskabet afholder som minimum et årligt møde.
Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 1/3 af medlemsorganisationerne er
repræsenterede
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden jvf. dog §7.

§6. REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Repræsentantskabet afholder møde hvert år i marts/april. Repræsentantskabsmødet skal indkaldes
med mindst 8 ugers varsel.
Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur til SUMHs sekretariat senest 3 uger før
mødets afholdelse. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med kandidater, vil det være muligt at stille
op på repræsentantskabsmødet i henhold til forretningsordenen.
Dagsordenen for mødet skal som minimum indeholde:
Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Godkendelse af dagsorden.
Opfølgning på referat fra sidst.
Beretning fra formand og udvalg.
Bestyrelsen fremlægger regnskabet for seneste regnskabsår.
Godkendelse af Årsberetningen
Handleplan for indeværende år, og herunder godkendelse af budget samt fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af bestyrelsens størrelse.
Valg af bestyrelse:
Formand, næstformand, samt ordinære medlemmer.
Fastsættelse af tidspunkt for næste års Repræsentantskabsmøde
Eventuelt.
Valgperioden er 2 år. Formand vælges på ulige årstal, og næstformand vælges på lige årstal.
Desuden vælges 6 ordinære medlemmer, ligeledes for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er
på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. For at blive valgt skal man være under 36 år og man må
ikke fylde 36 år i valgperioden. I tilfælde af vakancer kan der vælges et antal
bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Afstemning skal ske skriftligt såfremt 1 medlem ønsker dette. Personvalg skal foregå skriftligt.
Ændringer i vedtægterne skal vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemsorganisationer. Andre valg afgøres med simpelt flertal.
Potentielle medlemsorganisationer kan inviteres til repræsentantskabsmødet som gæster.

§7. BESTYRELSEN
Stk. 1 Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem Repræsentantskabsmøderne.
Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, samt 6 ordinære medlemmer.
Stk. 2a I tilfælde af, at der ikke er tilstrækkeligt med bestyrelseskandidater til at opfylde § 7 stk. 2,

kan repræsentantskabet godkende, at bestyrelsen består af det antal medlemmer, der er
så tæt på det i § 7 stk. 2 bestemte antal som muligt.
Stk. 3

Der må højest være to personer i bestyrelsen med tilknytning til den samme medlemsorganisation.
Hvis man har tilknytning til mere end én organisation tæller den, der har færrest medlemmer i
bestyrelsen.

Stk. 3a Repræsentantskabet kan godkende, at der sidder op til tre i bestyrelsen med tilknytning til

samme medlemsorganisation, i tilfælde af, at bestyrelsens størrelse ikke når op på det
fastsatte antal, fastsat i § 7 stk. 2. Disse valgte kandidater er herefter valgt ind på
sædvanlige vilkår fastsat i vedtægterne.
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6
Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt
enten formand eller næstformand.
I tilfælde af stemmelighed i Bestyrelsen vil formandens stemme, eller i dennes fravær
næstformandens være den afgørende.
Sammenslutningen af Unge Med Handicap tegnes af formanden i forening med 1 medlem af
Bestyrelsen, eller i formandens fravær, af næstformanden i forening med 1 medlem af Bestyrelsen.
Bestyrelsen kan stifte gæld, når det skønnes nødvendigt for foreningens opretholdelse af
aktiviteter. Gældsforpligtelse kræver underskrift af formanden i forening med 1 medlem af
Bestyrelsen, eller i formandens fravær, af næstformanden i forening med 1 medlem af Bestyrelsen.
Det er alene foreningen der hæfter for gælden, dog med henvisning til det almindelige
bestyrelsesansvar.

§8. REPRÆSENTANTSKABETS OPGAVER
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

Repræsentantskabet godkender Bestyrelsens forslag til budget, og herunder også prioriteringer af
aktiviteter og udgifter.
Repræsentantskabet kan efter eget skøn nedsætte udvalg til, at varetage konkrete opgaver i
organisationen.
Repræsentantskabet påser, at Bestyrelsen udfører de i § 8 nævnte opgaver.
Repræsentantskabet godkender på sit første møde, efter at det reviderede regnskab foreligger,
årsregnskabet for det foregående år.

§9 BESTYRELSENS OPGAVER
Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af organisationen, herunder opgavefordeling til
personale.
Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte ad hoc udvalg og fordele deres opgaver.
Bestyrelsen har overfor Repræsentantskabet følgende pligter:
A. At udsende materialer til Repræsentantskabsmøderne med mindst 3 ugers varsel.
B. At aflægge økonomisk status på hvert Repræsentantskabsmøde.
C. At holde Repræsentantskabet skriftligt orienteret om, hvilke beslutninger Bestyrelsen
har truffet gennem referater på Sammenslutningen af Unge Med Handicaps hjemmeside.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære Repræsentantskabsmøder, hvis de skønner dette
nødvendigt. Endvidere skal Bestyrelsen indkalde til ekstraordinære møder, hvis mindst 1/3 af
medlemsorganisationerne ønsker dette.

§10. REGNSKAB
Stk. 1
Stk. 2

Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

§11. ORGANISATIONENS OPLØSNING
Stk. 1

Stk. 2

Organisationens opløsning skal vedtages med et flertal af mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemsorganisationer på 2 på hinanden følgende Repræsentantskabsmøder,
heraf det ene som ekstraordinært møde.
I tilfælde af organisationens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde Danske
Handicaporganisationer til fordel for unge med handicap.

Nærværende vedtægter er vedtaget på Sammenslutningen af Unge Med Handicaps konstituerende
hovedbestyrelsesmøde d. 6. - 7. november 1998 og senest ændret på Sammenslutningen af Unge Med
Handicaps repræsentantskabsmøde d. 7. – 8. april 2017.

