
FORSA Danmark – Vedtægter 

 

§ 1 FORENINGENS NAVN & VEDTÆGTER 

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde i Danmark (FORSA-Danmark) er en tværfaglig 

sammenslutning af personer med interesse for forskning og udvikling i socialt arbejde. Foreningen 

er partipolitisk og fagligt uafhængig. 

 

§ 2 FORENINGENS MÅLSÆTNING 

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde har som mål: 

• At fremme forskning og udvikling i Socialt Arbejde 

• At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i Socialt Arbejde 

• At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning, uddannelses- og 

udviklingsmiljøer og Socialt Arbejde i praksis 

• At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i Socialt Arbejde 

• At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling af Socialt Arbejde 

 

§ 3 MEDLEMSKAB 

§ 3a Medlemskab tilbydes personer med interesse for og/eller tilknytning til Forskning og 

uddannelse i Socialt Arbejde. Medlemskab opnås/opretholdes ved indbetaling af 

medlemskontingent. 

 

§ 3b Medlemskab tilbydes institutioner inden for forskning, uddannelse, udvikling og praksis i 

Socialt Arbejde, der ønsker at støtte foreningens formål. Kontingent for institutionsmedlemmer 

fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med fastsættelse af kontingent for personlige 

medlemmer. Et institutionsmedlemskab dækker op til 10 medarbejdere, der på samme vilkår som 

personlige medlemmer kan deltage i FORSA aktiviteter, ex. årsmøder med medlemsrabat og 

generalforsamling med stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen. Sidstnævnte forudsætter dog 

overgang til personligt medlemskab. 

 

§ 3c Ved indmeldelse efter 1. august. Halveres kontingent betalingen for indeværende år for både 

individuelt medlemskab og institutionsmedlemsskab. 



 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes mindst én gang om året i 

maj kvartal. Indkaldelsen udfærdiges af foreningens bestyrelse med angivelse af tid og sted til 

samtlige medlemmer senest en måned før tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. 

 

DAGSORDEN FOR AFHOLDELSE AF GENRERALFORSAMLING 

• Valg af dirigent 

• Bestyrelsens beretning 

• Indkomne forslag 

• Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 

• Valg 

 

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes i ulige år en FORSA Konference med et eller flere 

af bestyrelsen fastlagte emner. I lige år afholdes generalforsamlingen i forbindelse med et af 

foreningens aktualitetsforedrag. 

 

AFSTEMNING 

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag til behandling skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

På generalforsamlingen vælges en formand og mindst 6 og max. 8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter og en revisor. Formanden vælges for to år. Der vælges henholdsvis 4-5 medlemmer til 

bestyrelsen i lige og ulige år, således at bestyrelsesmedlemmer skiftevis er på valg for en toårig 

periode. Suppleanter og revisor er på valg hvert år. 

 

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent for det kommende år. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning på samme måde som ved 

ordinær generalforsamling, eller hvis 10 % medlemmer skriftligt kræver en indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 



§ 5 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5-7 bestyrelsesmedlemmer. 

 

På sit første møde udpeger bestyrelsen foreningens kasserer blandt de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren. 

 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december 

 

• Formanden indkalder bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

• Bestyrelsen har ansvar for foreningens daglige ledelse mellem generalforsamlingerne 

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede 

• Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt 

 

Ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan bestyrelsen supplere sig selv med op til 2 

studerende som observatører fra henholdsvis grunduddannelserne i socialt arbejde og/ eller 

kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Bestyrelsen kan ligeledes supplere sig med op til 2 

institutionsmedlemmer med observatørstatus. 

 

§6 VEDTÆGTER & OPLØSNING 

Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af foreningen – kan kun ske ved mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Ved beslutning om foreningens 

oplæsning tager generalforsamlingen stilling til anvendelse af foreningens formue. 

 

Gældende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 5. november 1999. 

Der er tilføjet vedtægtsændringer på generalforsamlingen d. 14. november 2002, d. 3. oktober 2013, 

d. 1. oktober 2015 og d.8. oktober 2019.  

 

 

  


