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Navn og formål 

 

§ 1. Foreningens navn er: Bækkensmerter.dk (tidl. 

”Foreningen til Oplysning om Bækkenløsning.”) 

 

§ 2. 1. At oplyse, vejlede og rådgive personer med 

bækkenrelaterede smerter/bækkenløsning. 

 

 2. At opbygge og vedligeholde et landsdækkende 

netværk for foreningens medlemmer 

 

 

Medlemmer 

 

§ 3. 1. Som medlemmer optages personer med bækken- 

relaterede smerter/bækkenløsning.  

 

 2. Der tilbydes sundhedsfagligt medlemskab til ansatte 

eller selvstændige, der arbejder indenfor 

sundhedsområdet. Disse medlemmer har ingen 

stemmeret og kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

§ 4. Som støttemedlemmer optages alle med tilknytning 

eller interesse for bækkenløsning/bækkenrelaterede 

smerter. Hermed menes pårørende, personer og firmaer 

indenfor sundhedssektoren og andre offentlige 

instanser. Støttemedlemmer har ingen privilegier. 
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Opbygning 

 

§ 5. 1. Foreningen er opbygget med en hovedbestyrelse og 

eventuelle arbejds-/lokalgrupper. 

 

1. Hovedbestyrelsen vælges på den årlige delegeret-

forsamling i marts/april måned.  

 

2. Arbejds-/lokalgrupperne har ikke valgte medlem-

mer, men er lokale, frivillige grupper. 

 

Delegeretforsamling 

 

§ 6. 1. Foreningens øverste myndighed er delegeretforsam-

lingen.  

 

 2. Delegeretforsamlingen består af den siddende 

hovedbestyrelse samt højst 3 delegerede fra hver 

region. Delegerede vælges på regionsmøde i 1. 

kvartal. Flere regioner har mulighed for at holde 

møde sammen. Regioner, hvor der kun vælges en 

delegeret, kan vælge en suppleant, der kan deltage i 

delegeretforsamlingen i tilfælde af afbud fra den 

delegerede. 

 

3. Delegeretforsamlingen indkaldes med mindst 14 

dages varsel ved brev eller digitalt til samtlige 

delegerede, vedlagt det reviderede regnskab.  

 

4. Tid, sted og nærmere program fastsættes af hoved-

bestyrelsen. 
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5. Dagsorden til den ordinære delegeretforsamling skal 

mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Forslag til vedtægtsændringer 

6. Præsentation af og spørgerunde til opstillede 

7. Valg: 

Formand (ulige år) 

Næstformand (lige år) 

Kasserer lige år) 

1 bestyrelsesmedlem (ulige år) 

1 bestyrelsesmedlem (lige år) 

Minimum 2 suppleanter 

Minimum 1 revisor 

8 Indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

6. Hvis hovedbestyrelsen ikke er fuldtallig, kan denne 

udpege et nyt medlem. Dette offentliggøres i 

Bækkenleddet, sammen med en frist for indsigelser. 

Såfremt hovedbestyrelsen ikke modtager nogen ind-

sigelser inden denne dato, er vedkommende fuldgyl-

digt medlem af hovedbestyrelsen og har stemmeret, 

indtil næste delegeretforsamling. 

 

7. Forslag til delegeretforsamlingen fremsættes skrift-

ligt til bestyrelsen senest 2 uger inden afholdelsen af 

mødet. 

 

8. Vedtagelser på delegeretforsamlingen sker med al-

mindelig stemmeflerhed. Enhver delegeret kan be-

gære skriftlig afstemning. 
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9. En delegeret kan ved skriftlig fuldmagt afgive stem-

me på en anden delegerets vegne. 

 

10. Ekstraordinær delegeretforsamling kan indkaldes 

med 14 dages varsel af hovedbestyrelsen eller 

mindst 1/3 af de delegerede. 

 

11. Valgbar til delegeretforsamlingen og hoved-

bestyrelsen er et hvert medlem af foreningen. 

 

12. Konstitution af hovedbestyrelsen foregår førstkom-

mende møde efter et valg. 

 

 

 

Arbejds-/lokalgrupperne 

 

§ 7. 1 Arbejds-/lokalgrupperne har ikke en valgt ledelse 

men arbejder i fællesskab om projekter, afholdelse 

af møder m.m. 

   

2. Ønsker en gruppe medlemmer at arbejde med et 

specielt område, kan disse nedsætte sig som en 

arbejds-/lokalgruppe efter aftale med hovedbestyrel-

sen, hvis arbejdsområdet er dækket af foreningens 

formålsparagraffer. 

 

3. Alle arbejds-/lokalgrupper vælger et medlem, som 

har pligt til at holde hovedbestyrelsen orienteret om 

gruppens arbejde. 

 

4. En arbejds-/lokalgruppe kan ansøge hovedbestyrel-

sen om bevilling af penge til dækning af udgifter til 

deres arbejde. 
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Regnskab og økonomiske forhold 

 

§ 8. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen har an-

svaret for, at det reviderede regnskab foreligger og 

udsender opstillingen vedrørende årsregnskabet 

sammen med indkaldelse til de ordinære forsam-

linger. 

 

2. Revisorer/ne får hvert år i januar fremsendt regn-

skabet samt bilag til godkendelse. 

 

3. Regnskabet revideres og påtegnes af den/de valgte 

revisorer. Regnskabet skal kun underskrives af en 

statsautoriseret eller en registreret revisor, hvis en 

eller flere offentlige myndigheder kræver dette 

 

4. Hæveberettiget på foreningens konto er 

landsformanden og et andet bestyrelsesmedlem, dog 

ikke landskassereren. 

 

Særlige forhold 

 

§ 9. 1. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, her-

under offentlige tilskud. 

 

2. Bestyrelsen er berettiget til at tiltræde eller afslå 

betingelser for et tilskud eller en gaves anvendelse. 

 

3. En enig bestyrelse kan, hvis foreningens økonomi 

tillader det, en gang årligt uddele en pris på max. 

5.000 kr. til en eller flere personer, grupper eller 

organisationer, der i årets løb har gjort en ekstra-

ordinær og aktiv indsats for at udbrede kendskabet 

til bækkenløsning/bækkendysfunktion og behand-

lingen af bækkenløsning/bækkendysfunktion. 

 



 7 

§ 10.  Et medlem kan af hovedbestyrelsen fratages sit 

medlemskab, hvis medlemmet i ord eller gerning klart 

modvirker foreningens formål. 

 

§ 11. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på 

en ordinær delegeretforsamling. Almindeligt stem-

meflertal skal da være afgivet til fordel for æn-

dringsforslaget. 

 

 2. Et forslag om foreningens opløsning kan kun bruges 

til afstemning på en ekstraordinær landsgeneralfor-

samling, som skal være indkaldt med dette som 

eneste emne. Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer for forslaget. Den ekstraordi-

nære generalforsamling har pligt til at træffe beslut-

ning om bortskænkning af foreningens eventuelle 

formue til sygdomsbekæmpende formål. 

 

 

Vedtaget med ændringer på delegeretforsamlingen 2020. 

 

 

 

 

Landsformand    Næstformand 

Jane Therese Vilhelmsen  Lene Pilegaard 

 

 

 

 

 


