Bilag 4.1

Forslag til ændring af vedtægter for Adoption og Samfund fremsat af
Jørn K. Pedersen, HB
15. juli 2015
Som følge af den af HB besluttede ændrede udgivelsesfrekvens for
landsforeningens medlemsblad er det nødvendigt at justere både
landsforeningens og lokalforeningernes vedtægter vedrørende indkaldelse
til generalforsamling. For landsforeningens vedtægter drejer det sig om
§9, stk. 6: Generalforsamling afholdes hvert år i november måned.
Indkaldelse til generalforsamling med en foreløbig dagsorden sker i
medlemsbladet "Adoption & Samfund" senest i september måned. Endelig
dagsorden sendes til lokalforeningerne og interessegrupperne pr. e-mail
afsendt eller brev poststemplet senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Det foreslås, at §9, stk. 6 ændres til: Generalforsamling afholdes hvert år i
november måned. Indkaldelse til generalforsamling med en foreløbig
dagsorden sker via landsforeningens hjemmeside senest i september
måned. Endelig dagsorden sendes til lokalforeningerne og
interessegrupperne pr. e-mail afsendt eller brev poststemplet senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
For lokalforeningernes vedtægter drejer det sig om
§5, stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling sker enten i bladet Adoption &
Samfund i et nummer, der udkommer senest tre uger før
generalforsamlingen, eller ved udsendelse til samtlige lokalforeningens
medlemmer pr. e-mail afsendt eller brev poststemplet senest 21 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Det foreslås, at §5, stk. 2 ændres til: Indkaldelse til generalforsamling sker
enten via landsforeningens hjemmeside senest tre uger før
generalforsamlingen, eller ved udsendelse til samtlige lokalforeningens
medlemmer pr. e-mail afsendt eller brev poststemplet senest 21 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Bilag 4.2

Virum og Allerød, 19. oktober 2015

Forslag til ændring af vedtægter for Adoption og Samfund fremsat af
Lokalforeningen Københavns omegn og lokalforeningen Nordsjælland
Bestyrelserne for lokalforeningen Københavns omegn og lokalforeningen
Nordsjælland foreslår sammenlægning af de to lokalforeninger.
Forslag herom har været fremsat på hver lokalforenings generalforsamling 2015
og forslagene er blevet vedtaget på begge generalforsamlinger.
Begge lokalforeninger har svært ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer og
anden hjælp til bestyrelsesarbejdet samt tilslutning til vore arrangementer. Samtidig har de fleste bosiddende i Københavns omegn og Nordsjælland ikke problemer med transport indenfor Storkøbenhavnsområdet for
at komme til arrangementer og foredrag. Derfor foreslår vi sammenlægning af de to lokalforeninger, med henblik på at kunne effektivisere, økonomisere og modernisere, således at det bliver muligt med færre midler
at servicere en større medlemsskare på én gang.
Venlig hilsen
Lene Brydensholt og Lis Harmundal

Bilag 4.3
Lokalforeningen Gudenaaen
Mønsted, den 21.10.2015

Forslag til Landsgeneralforsamlingen, Adoption og Samfund
15.11.2015.
Hvordan får vi de unge adopterede til at blive en aktiv medspiller i
Adoption og Samfund, både i ASU, Lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen?
Vi foreslår: At alle ASU medlemmer får gratis medlemskab af Adoption
og Samfund.
Som det er nu, skal de unge, som de eneste medlemmer, betale dobbelt
kontingent for at være aktive medlemmer begge steder, nemlig 400 kr.
i ASU og 425 kr. i Adoption og Samfund.
Det finder vi er en urimelig forskelsbehandling af de unge.
Med venlig hilsen
Adoption og Samfund
Lokalforeningen Gudenaaen

Bilag 4.4

Lande og Interessegrupper 2015

Listen af interessegrupper består herefter af :
Adoptionsgruppen for dansk-adopterede og deres familier
Bolivia
Bulgarien
Burkinagruppen
Colombia
Dansk Sri Lanka forening
Ecuadorklubben
Ethiopienforeningen
Guatemalaklubben
Hviderusland
Kaliningrad/Moskva
Kinaforeningen
Landegruppe for Sydkorea (Koreatrolde)
Nepal
Nigeriaforeningen
Peru
Rumænien,
Sydafrika
Thailand
Tjekkiet
Vietnam Landegruppen
Balvikas
Børnehjemmet Palna , Indien
Colombia Fana’s Venner
Ene-Adoptanterne
Foreningen af adoptivforældre til børn med handicap
Indien-Træf
Indien Welfare home for Chrildren new Delhi

Hovedbestyrelsen

