Vedtægter for ROAL – Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

§ 1.
Foreningens navn er ROAL – Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
Foreningen er landsdækkende og arbejder på tværs af uddannelses- og erhvervsområdet.
§ 2.
Foreningens formål er
 at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre
læsevanskeligheder
 at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal
ressourceudnyttelse
§ 3.
Driften af ROAL finansieres gennem frivillige bidrag, indmeldelsesgebyrer og indtægter fra ROAL’s
arrangementer.
§ 4.
Enhver organisation eller enkeltperson, der kan tilslutte sig formålet med ROAL og foreningens vedtægter,
kan være medlem.
§ 5.
Indmeldelse sker ved deltagelse i et ROAL-arrangement, hvis pris minimum modsvarer
indmeldelsesgebyret. Indmeldelse kan også ske ved indbetaling af indmeldelsesgebyr. Der betales ikke
kontingent.
§ 6.
Stk. 1. ROAL’s øverste ledelse er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i fjerde kvartal
hvert andet år og indvarsles pr. mail til foreningens medlemmer senest en måned før afholdelse.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til ROAL senest 21 dage
før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte
stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal blandet de fremmødte, dog kræves
til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed
juridisk gyldighed.
§ 7.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Styregruppens beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg til styregruppen.
6) Valg af 2 suppleanter
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
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§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis styregruppen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 medlemmer
begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker via mail med
mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
§ 9.
Stk. 1. Styregruppen består af minimum 5 personer og maksimum 8 personer.
De enkelte styregruppemedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Stk. 2. Den institution/forening, der varetager sekretær- og økonomiopgaven, er automatisk medlem af
styregruppen.
Stk. 3. Hvert tilstedeværende medlem har fem stemmer, som skal tildeles fem forskellige opstillede
kandidater.
§ 10.
Stk. 1. Styregruppen varetager ROAL’s daglige ledelse. Styregruppen er ansvarlig over for medlemmerne i
forhold til anvendelse af modtagne tilskud og for regnskab og dokumentation.
Stk. 2. Styregruppen aflægger beretning på generalforsamlingen om arbejdet i ROAL i den forgangne
periode.
Stk. 3. Styregruppens transportudgifter til møder dækkes, svarende til billigste offentlige transportudgifter.
§ 11.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og underskrives af samtlige medlemmer
af styregruppen. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
§ 12.
Stk. 1. ROAL’s medlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser.
Stk. 2. ROAL’s medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for ROAL ud over
indmeldelsesgebyret.
Stk. 3. ROAL’s medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 4. ROAL’s styregruppe udpeger tre styregruppemedlemmer, som i forening er samrådets
tegningsberettigede.
§ 13.
Stk. 1. Beslutning om ROAL’s ophør kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt
på dagsordenen. Beslutningen herom skal vedtages med en majoritet på 2/3 af alle stemmeberettigede
medlemmer.
Stk. 2. I tilfælde af ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af ROAL’s formue m.m.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10.11.2015
Underskrives af styregruppen:
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