FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn – vedtægter
§1. Navn
Foreningens navn er FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. Foreningen har hjemsted på
forpersonens adresse.
§2. Formål
Foreningen har til formål at forbedre levevilkårene for transkønnede børn/unge (0-18 år) i Danmark. Det
sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.), rådgivning og politisk arbejde. Formålet
er endvidere at yde støtte, rådgiving og vidensdeling til forældre gennem eksempelvis netværksmøder,
sommertræf mm. FSTB tilstræber samarbejde med LGBT og andre relevante aktører i Danmark.
§3. Medlemmer
Foreningen har to slags medlemmer: Aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Aktive medlemmer: Består af transkønnede børn/unge samt forældre og pårørende til transkønnede.
Støttemedlemmer: Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede. Ifald en person handler mod foreningens formål, kan
vedkommende ekskluderes af foreningen ved en generalforsamling eller ved en ekstraordinær
generalforsamling. Simpelt flertal vil være gældende.
§4. Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kontingentet opkræves i januar måned.
§5. Generalforsamling
Der skal indkaldes til ordinær generalforsamling en gang årligt. Ordinær generalforsamling afholdes i
marts/april og skal varsles mindst 30 dage før. Varsling sker på foreningens hjemmeside og facebookside.
Alle medlemmer er velkomne til at deltage, men kun aktive medlemmer er stemmeberettigede.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være forpersonen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ordinær generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning og dens godkendelse.
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
4) Beretning fra diverse udvalg.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af revisor
8) Evt.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når forpersonen eller mindst halvdelen af bestyrelsen
kræver det, eller når 15 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og begrundet begæring
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring herom. Annoncering
med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§6. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 medlemmer samt op til 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges blandt aktive medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2
år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen. På lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og på ulige
år vælges 1 eller 3 medlemmer. Kun aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. I tilfælde af
ledige pladser i bestyrelsen efter udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, kan bestyrelsen
vælge at supplere sig selv frem til næstkommende generalforsamling.
Mindst 2 medlemmer – herunder forperson og kasserer skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen leder foreningen både økonomisk og
indholdsmæssigt under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne
udover kontingentet. Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der herved
hæfter i forhold til kontingentet.
§7. Økonomi, regnskab og revision
Regnskabet administreres af foreningens kasserer, revideres af valgt revisor og forelægges til godkendelse
ved den ordinære generalforsamling. Både kasserer og formand skal have adgang til foreningens konto.
Kassereren kan på egen hånd betale udgifter op til 2.000 kr., mens beløb her over skal godkendes af
bestyrelsen.
Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
§8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen ved en afstemning med 2/3 flertal blandt de aktive
medlemmer.
§9. Foreningens opløsning
Nedlæggelse af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Her skal mindst
2/3 af de aktive medlemmer stemme for en nedlæggelse. Hvis foreningen nedlægges, vil eventuelle midler
doneres til LGTBs arbejde for transkønnedes rettigheder.
§10. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. november 2015 og senest ændret på
den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2017.

