Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
VEDTÆGTER
Navn og hjemsted
§1
Stk. 1: Foreningens navn er Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU),
(tidligere Polioforeningen, Landsforeningen mod Børnelammelse).
Stk. 2: Foreningen anvender tillige binavnene Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen.
Stk. 3: Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune.

Målgruppe og formål
§2
Stk. 1: PTU's målgruppe er personer og pårørende, hvor mindst én har en varig funktionsnedsættelse som følge af:
- Polio,
- Rygmarvsskade, para- og tetraplegi, rygmarvsbrok,
- Whiplashlæsioner
- Trafik- og ulykkesskader
Stk. 2: PTU skal arbejde for integration og lige muligheder for målgruppens medlemmer, herunder at støtte, råde og vejlede det enkelte aktive medlem.
Stk. 3: PTU driver handicappolitik, og er partipolitisk uafhængig.
Stk. 4: Målsætningen søges navnlig opfyldt ved,
at drive Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter,
at arbejde for gennemførelse af FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede,
at sprede information ved afholdelse af kurser, seminarer, ved bladudgivelse, udsendelse af nyhedsbreve og lign.,
at samarbejde med andre handicaporganisationer her i landet og i udlandet,
at støtte forskning til gavn for målgruppen, og
at støtte forebyggelse af handicap, herunder poliovaccination i udviklingslandene og andre områder hvor der er særligt behov herfor.
Stk. 5: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har i overensstemmelse med den foreliggende godkendelse til formål at yde behandling, genoptræning og anden afhjælpning af
følgerne af bevægelseshandicap som følge af polio, beskadigelse af rygmarven (para- og
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tetraplegi), eller ulykke, herunder trafikskade og i undtagelsestilfælde også andre svært
motoriske handicap, i overensstemmelse med tidligere praksis.
Stk. 6: PTU kan udøve tilsvarende virksomhed, jf. § 2, stk. 2, til fordel for andre grupper af ulykkes- og sygdomsramte og herunder deltage i forebyggende medicinsk og/eller socialt handicaparbejde.
Medlemmer
§3
Stk. 1: Som medlemmer af PTU kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, institutioner og
foreninger, der vil arbejde for og støtte PTU's formål.
Stk. 2: Et medlemskab kan enten være et aktivt medlemskab med fuld adgang til at deltage i
foreningslivet, med stemmeret og valgbarhed eller et rent støttemedlemskab. Alle medlemmer
optages på en medlemsliste og noteres her som enten aktivt medlem eller støttemedlem. Personer, der tilhører samme husstand, kan optages som aktive familiemedlemmer mod betaling af
et familiemedlemskontingent. Hvert medlem af husstanden har en stemme, såfremt den pågældende er fyldt 18 år. Dog er der max. 2 stemmer pr. familiemedlemskab. I særlige tilfælde kan
hovedbestyrelsen gøre personer, der har ydet en helt ekstraordinær indsats for PTU, til æresmedlemmer. Æresmedlemskabet er livsvarigt og kontingentfrit.
Stk. 3: For medlemmer, der trods påkrav herom, ikke betaler forfaldent kontingent, ophører
medlemskabet uden videre med virkning fra den 1. juni i det regnskabsår, hvor kontingent ikke
er betalt.
Stk. 4: Kontingenterne fastsættes af hovedbestyrelsen.
Kredsforeningerne
§4
Stk. 1: PTU er via kredsforeningerne landsdækkende. Kredsforeningernes oprettelse, delinger,
fusioner, geografiske områder og navne skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Stk. 2: Nyoprettede kredse har en prøveperiode på 2 år, hvorefter hovedbestyrelsen afgør,
hvorvidt kredsen opfylder kravene i standardvedtægten for kredsforeningerne.
§5
Stk. 1: Kredsforeningernes opgave er,
at søge PTU's formål opfyldt lokalt.
at repræsentere PTU lokalt og herved varetage PTU's interesser over for lokale myndigheder og
institutioner og søge at etablere det bedst mulige samarbejde med disse,
at etablere kontakt og samarbejde med andre handicaporganisationer og naturlige samarbejdspartnere inden for lokalområdet,
at danne kommunalt netværk, rekruttere og fastholde kommunale kontaktpersoner, så kredsen i
videst muligt omfang dækker samtlige kommuner i kredsen,
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at arbejde for medlemstilgang og udbrede kendskab til PTU,
at forvalte de pengemidler, der måtte blive stillet til kredsforeningens rådighed af PTU og ved
lokal støtte, det være sig offentlig eller privat.
§6
Stk. 1: Repræsentantskabet vedtager en standardvedtægt for kredsforeningerne. Enhver ændring af denne kræver repræsentantskabets godkendelse, før den er gyldig og kan træde i kraft.
Stk. 2: Kredsforeningerne kan fastsætte deres egen forretningsorden.
Repræsentantskabet
§7
Stk. 1: PTU's øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af:
Samtlige medlemmer af kredsforeningsbestyrelserne, samt hovedbestyrelsens formand, såfremt
han ikke er medlem af en kredsforeningsbestyrelse. I tilfælde af forfald kan et eller flere af
kredsforeningens bestyrelsesmedlemmer erstattes af suppleanter.
Stk. 2: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentantskabets
medlemmer er til stede.
Stk. 3: Hovedbestyrelsens formand og næstformand er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.
§8
Stk. 1: Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert år inden udgangen af juni måned
med følgende dagsorden som faste punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om PTU's virksomhed.
3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport (regnskab) til godkendelse.
4) Forslag fra hovedbestyrelsen og medlemmer af repræsentantskabet.
5) Strategi for de kommende år.
6) Valg jf. § 11.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
Stk. 2: Forslag fra medlemmer af repræsentantskabet, og opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, skal være anmeldt til repræsentantskabets formand v/direktøren senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Hvis der ikke inden fristens udløb er opstillet det antal kandidater, som
skal vælges, jf. § 11, stk. 1, kan yderligere kandidater opstilles på selve repræsentantskabsmødet.
§9
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når formanden, hovedbestyrelsen eller
1/5 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.
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§ 10
Stk. 1: Indkaldelse til repræsentantskabets møder foretages af formanden eller ved dennes forfald af 1. næstformanden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Varslet skal være mindst 4
uger til såvel ordinære som ekstraordinære møder.
Stk. 2: Mødet ledes af formanden eller ved hans forfald af 1. næstformanden.
Stk. 3: Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et
andet medlem af repræsentantskabet, dog kan et repræsentantskabsmedlem kun afgive
stemme for sig selv og et andet medlem.
Stk. 4: Fuldmagt afgives skriftligt. I tilfælde af akut opstået sygdom eller lignende, der hindrer et
repræsentantskabsmedlem i at møde op på Repræsentantskabsmødet, kan fuldmagt afgives
via e-mail, SMS, mundtligt eller telefonisk til et repræsentantskabsmedlem. Dirigenten kan forlange, at det forhindrede medlem via telefon bekræfter, at fuldmagt er givet. I disse tilfælde kan
repræsentantskabsmedlemmet afgive flere stemmer end anført i stk. 3.
Stk. 5: Er fuldmagt ikke givet i overensstemmelse med stk. 4, overgår det udeblevne medlems
stemme til vedkommendes kredsformand subsidiært næstformand. I disse tilfælde kan kredsformanden subsidiært næstformanden afgive flere stemmer end anført i stk. 3.
Hovedbestyrelsen
§ 11
Stk. 1: Hovedbestyrelsen består af 10 medlemmer, heraf vælger repræsentantskabet af sin
midte i lige år - for en periode af to år - en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år to
næstformænd og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2: Forud for opstilling til valg til hovedbestyrelsen, skal vedkommende loyalt oplyse, om
han/hun er medlem af nogen bestyrelse eller beklæder en anden form for tillidspost i en eller
flere andre foreninger eller organisationer, som udfører arbejde indenfor et eller flere områder,
hvor PTU også er aktiv. Arbejdet for eller i DH er undtaget fra oplysningspligten.
Stk. 3: Som formand for hovedbestyrelsen kan vælges et medlem, der ikke tillige er medlem af
en kredsbestyrelse. Næstformændene for hovedbestyrelsen kan genvælges, selv om
vedkommende har opgivet sin bestyrelsespost i den kreds, vedkommende tilhører.
Stk. 4: Endvidere tiltrædes hovedbestyrelsen af indtil to medlemmer valgt af og blandt PTU's
medarbejdere valgt efter de til enhver tid gældende regler i Aktieselskabslovgivningen om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i aktieselskabers bestyrelse.
Stk. 5: Udtræder et hovedbestyrelsesmedlem før halvdelen af valgperioden er forløbet, afholdes
der suppleringsvalg ved det førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af
valgperioden.
Stk. 6: Mindst 6 af hovedbestyrelsens medlemmer skal være personer som tilhører foreningens
målgruppe, jf. § 2, stk. 1.
Stk. 7: Et repræsentantskabsvalgt hovedbestyrelsesmedlem udtræder af repræsentantskabet,
hvis den pågældende ikke genvælges som bestyrelsesmedlem i en kredsforening, men fortsætter dog som medlem af hovedbestyrelsen i resten af valgperioden.
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Stk. 8: Hovedbestyrelsen har på repræsentantskabets vegne ansvaret for PTU's ledelse samt
ansætter og afskediger foreningens direktør.
Stk. 9: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 10: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden eller 1. næstformanden, er til stede.
Stk. 11: I tilfælde af stemmelighed i hovedbestyrelsen er formandens - eller i hans fravær 1.
næstformandens - stemme afgørende.
§ 12
Stk. 1: Hovedbestyrelsen nedsætter stående udvalg. Til varetagelse af særlige opgaver kan hovedbestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg.
Stk. 2: Når et nyt udvalg nedsættes, påhviler det forinden hovedbestyrelsen at angive formålet
med udvalgsarbejdet.
Stk. 3: I ethvert udvalg under hovedbestyrelsen, være sig stående eller ad hoc udvalg, skal
denne være repræsenteret med mindst et hovedbestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen udpeger
udvalgets formand. Til alle udvalg kan hovedbestyrelsen udpege medlemmer af kredsforeningsbestyrelserne eller andre, efter hovedbestyrelsens skøn, særligt kvalificerede medlemmer.
§ 13
Stk. 1: Alle tillidshverv som medlem af: repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, kredsforeningsbestyrelse og udvalg er ulønnede. Undtaget herfra er medarbejdere ansat i PTU.
Tegningsregler
§ 14
Stk. 1: PTU tegnes af hovedbestyrelsen eller af dennes formand eller 1. næstformand i forening
med enten et andet bestyrelsesmedlem eller med direktøren.
Stk. 2: I sager vedrørende den løbende administration, herunder repræsentation i boer, kvittering og påtegning af pantebreve m.v., kan tillige de i henhold til hovedbestyrelsens bemyndigelse tegningsberettigede medarbejdere tegne PTU, to i forening.
Årsrapporten (årsregnskabet)
§ 15
Stk. 1: PTU's regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Årsrapporten revideres af en på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
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Eksklusion
§ 16
Stk. 1: Et medlem, der gør sig skyldig i grov krænkelse eller gentagne tilsidesættelser af den
loyalitetspligt, som man skylder fællesskabet i PTU, kan ekskluderes.
Stk. 2: Beslutning om eksklusion kan kun træffes af PTU's hovedbestyrelse. Indstilling om eksklusion kan gives dels af en kredsforeningsbestyrelse dels af mindst 3 medlemmer af hovedbestyrelsen i forening.
Stk. 3: Inden hovedbestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om eksklusion skal finde sted, skal
den, der er indstillet til eksklusion, have forelagt den eller de klager, der er rejst imod vedkommende og have adgang til inden 3 uger at svare skriftligt på klagerne, samt efter ønske at give
møde og svare mundtligt for sig ved førstkommende møde i hovedbestyrelsen.
Stk. 4: Hovedbestyrelsens eksklusionsbeslutning kan af den ekskluderede inden for en frist af 4
uger påklages til repræsentantskabet. Klage til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning. Klagen skal behandles på førstkommende repræsentantskabsmøde. Klagen behandles af
repræsentantskabet som et særskilt punkt på dagsordenen. Denne del af repræsentantskabsmødet foregår for lukkede døre. Sagen forelægges af hovedbestyrelsen. Klageren har ret til at
ytre sig mundtligt.
Vedtægtsændring
§ 17
Stk. 1: Alle beslutninger bortset fra vedtægtsændring og opløsning af PTU kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2: Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Hvis et sådant flertal ikke opnås, kan det ved simpelt flertal bestemmes, at der
indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde på hvilket, det samme forslag kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for
forslaget.
Opløsning
§ 18
Stk. 1: Beslutning om PTU's opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 3/4 af repræsentantskabets medlemmer stemmer derfor.
Stk. 2: Hvis et sådant flertal ikke opnås, kan det enten af hovedbestyrelsen eller ved simpelt
flertal blandt de fremmødte bestemmes, at der inden 4 uger med 2 ugers varsel skal indkaldes
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vedtagelse af PTU's opløsning kan ske, når
mindst 1/2 af de fremmødte stemmer derfor.
Stk. 3: Vedtages det at opløse PTU, træffer repræsentantskabet ved simpel flertalsbeslutning
bestemmelse om, at PTU's midler skal anvendes til fremme af PTU's formål eller et dermed beslægtet almennyttigt øjemed som nærmere angivet i beslutningen.
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Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 19
Disse vedtægter, som er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2015, ophæver de
hidtil gældende vedtægter og træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Niels Balle
Formand

Philip Rendtorff
Direktør
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