Vedtægter for FJO / Jobcentrets Ofre
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er FJO / Jobcentrets Ofre. Foreningen blev stiftet ved en generalforsamling på
Rådhuspladsen den 1. juni 2016 og har i hjemsted i Københavns Kommune.
§ 2. Formål for Foreningen ”Jobcentrets ofre”
Foreningen arbejder for:
 at oplyse den brede offentlighed om de meget store vanskeligheder mange syge og handicappede
borgere har i samarbejdet med Jobcentre
 at sikre syge og handicappede borgeres ret til, at Jobcentrenes sagsbehandling og forvaltningspraksis overholder Grundloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt nationale og
internationale menneskerettigheder
 at Jobcentrene accepterer, at lægelige diagnoser, erklæringer og advarsler på syge og handicappede borgere, altid står over administrative skøn
 at samle penge ind, så der kan ydes økonomisk hjælp til advokatbistand til syge og handicappede
medborgere, som bliver klemt i systemet.
 at foreslå konkrete ændringer af lovgivningen, der på enhver måde kan medvirke til – og bevirke
– at syge og handicappede borgere ikke bliver placeret uafklarede i år eller årtier i kontanthjælpssystemet, men i stedet får tilkendt jobafklaringsforløb eller ressourceforløb og efterfølgende
bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension indenfor en overskuelig fremtid
 at foreslå konkrete ændringer af lovgivningen, der kan medvirke til at sikre, at Jobcentrene altid
sætter syge og handicappede borgeres behov for afklaring af fremtidig arbejdsevne, jobtilknytning og økonomi over kommunernes økonomiske interesser
§ 3. Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages alle aldre samt pårørende samt andre interesserede, der
kan tilslutte sig foreningens formål, som betaler kontingent. Medlemmet har stemmeret på Jobcentrets Ofres generalforsamling.
§4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år inden udgangen af marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert betalende medlem af
foreningen.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af
dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og stemmetællere
Evt. eksklusioner af medlemmer
Beretning om foreningens virke, v/formanden
Kassererens beretning, godkendelse af regnskab og budget samt fastsættelse af kontingent
for det kommende år.
5. Evt. forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag (skal afgives skriftligt til formanden senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen)
7. Valg til bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges i ulige år. Formand og kasserer vælges for 2 år i lige år og næstformand og sekretær
vælges for 2 år i ulige år)
8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)
9. Valg af 1 revisor samt suppleant for denne (vælges for 1 år ad gangen)
10. Eventuelt
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Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes efter almindeligt stemmeflertal. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis dirigenten eller et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3
Ændringer i vedtægterne kan gennemføres, når forslag herom er udsendt sammen med dagsorden til foreningens generalforsamling og vedtages med mindst to tredjedele af de fremmødte
stemmer på generalforsamlingen.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller efter begæring
af en tredjedel af lokalforeningens medlemmer. Indkaldelsen sker skriftligt med begrundet dagsorden og skal ske inden to måneder fra en anmodning om ekstraordinær generalforsamling og
med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne dør.
Dette gælder dog ikke suppleanter.
§ 5. Bestyrelsen
Jobcentrets Ofre ledes af en bestyrelse på minimum 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges for ét år af gangen. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. De evt. valgte suppleanter er ligeledes valgt for ét år af gangen. Suppleanter kan deltage i
bestyrelses-møderne uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afholdes minimum 2 fysiske bestyrelsesmøder om året. Vigtige ting imellem bestyrelsesmøderne håndteres via mail.
Stk. 2
Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser mellem generalforsamlingerne, den
daglige ledelse og den løbende drift. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 3
Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Der indkaldes til møde, når
det er nødvendigt eller når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er ulønnet.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Såvel et flertal af bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær
generalforsamling afholdt. Indkaldelse hertil skal ske inden 2 måneder fra anmodningen og med
mindst 14 dages varsel.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamling for
budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister. Foreningens likvide midler indsættes på en bankkonto. Regnskabet revideres
af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 2
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og skal minimum være 25,- kr. pr. år. Såfremt et
medlem ikke betaler kontingent, betragtes pågældende som udmeldt.
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§ 8. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af
næstformanden og kassereren i forening.
§ 9. Eksklusion
Foreningens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion. Eksklusioner behandles på en generalforsamling, hvor medlemmer har ret til at tale deres sag. Hvis valgte bestyrelsesmedlemmer
udebliver fra møderne uden afbud, betragtes medlemmet/medlemmerne som udmeldt efter 1 år
§ 10. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med
dette ene punkt på dagsordenen. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af opløsning overføres foreningens midler til Kofoeds Skole og øremærkes til at forbedre forholdene for hjemløse.
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