København d. 02/01-2014

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FYP, Foreningen af Yngre Psykiatere d. 24/1 2014 i forbindelse
med afholdes af FYP årsseminar. Det skal bemærkes at der ikke er indkommet nogen forslag til
dagsordenen ved medlemmerne. Der kan tillægges emner til diskussion, men ikke beslutning under evt.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. FYP´s årsberetning for 2013 v. Formand Andreas Hoff.
4. FYP´s Årsregnskab præsenteres ved kasserer Ida Liebe Bentsen.
Samt fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelse.
På valg: Andreas Hoff og Ida Liebe Bentsen
Erica Høegh fratræder efter 1 år.
Der skal således besættes 3 pladser, alle for en 2 årig periode. Herudover kan vælges 1-2
suppleanter.
Afstemning foregår skriftligt.
6. Vedtægtsændringer inkl. afstemning. Se bilag 1. v. bestyrelsen. Kopi af gældende vedtægter kan
findes på DPS og BUP's hjemmesider.
7. Evt.

Bilag 1:

Forslag til vedtægtsændringer.
§ 4 Generalforsamling
Følgende passus foreslås slettet:
Kandidater til FYP's ledelse skal indkaldes af ledelsen inden 1. november, og opstilling kan finde sted før eller
på generalforsamlingen.

Følgende foreslås ændret:
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP's ledelse senest 1. december få en sag optaget som
selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal,
j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det.
til
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP's ledelse senest 1. januar få en sag optaget som
selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal,
j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det.

§ 8 Bestyrelsen - konstituering
Følgende foreslås slettet:
Protokollat over alle ledelsesmøder skal underskrives af mindst 3 ledelsesmedlemmer.

§ 10 Bisiddere i bestyrelserne
Følgende foreslås slettet:
De har møderet ved alle ledelsesmøder i FYP og mødepligt, når ledelsen ønsker det.

Forslag om ny § 12 :
§ 12 Økonomi.
1. Det skal tilstræbes at foreningen til en hver tid har en likvidebeholdning på min. 50.000 kr.
2. Der må kun budgetteres således, at egenkapital eller likvideholdning falder under 50.000 kr, såfremt
dette godkendes på generalforsamlingen.
3. Såfremt foreningens likvidebeholdning på et givent tidspunkt måtte blive mindre end 50.000 kr. er det
bestyrelsens pligt, snarest muligt og senest inden for 1 mdr, at opstille og fremlægge en konkret plan for
genoprettelsen af likvidebeholdningen, således den igen er på mindst 50.000 kr.
Såfremt ovenstående forslag godkendes skifter § 12 navn til §13, og §13 skifter navn til §14

