
Vedtægter for  
Landsforeningen Læs og Stav 

 
 

§1 Foreningens navn 

§1 Landsforeningen Læs og Stav. 
 

§2 Foreningens hjemsted 

§2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat 
er beliggende. 
 

§3 Foreningens formål 

3.1 Foreningens grundantagelse er, at de fleste fonetisk usikre og andre med svære 
skriftsprogsvanskeligheder  kan lære at læse og stave sikkert og hurtigt uden brug af 1

hjælpemidler. 
 
3.2 Foreningens formål er at bidrage til, at flest muligt lærer at læse og stave sikkert og hurtigt 
uden brug af hjælpemidler. Fokus herunder er især på at arbejde for  
 

● bedre hjælp til fonetisk usikre og andre for hvem svære vanskeligheder med skriftsproget 
begrænser dem i at realisere deres potentiale og drømme 

● bedre hjælp til læsebegyndere, for hvem skriftsprogsvanskeligheder kan medføre 
manglende lyst til læsning og læring 

● bedre prioritering af støtte til disse grupper baseret på evidensbaseret viden om effekten 
af forskellige typer af indsatser.  

 
3.3 Foreningens formål søges primært opnået ved at  
 

● sikre tidlig, detaljeret, korrekt og løbende vurdering af medlemmers læse- og 
stavefærdigheder, således at de kan arbejde målrettet med og få relevant hjælp. 

● tilbyde medlemmer individuelt tilpasset og adaptiv stave- og læsetræning 
● vejlede og coache medlemmer  
● støtte forskning og udvikling af metoder, der afdækker og afhjælper 

skriftsprogsvanskeligheder 
● udbrede evidensbaseret viden om emner af relevans for foreningens formål blandt 

beslutningstagere og bredt i samfundet for derved at bidrage til hensigtsmæssige 
beslutninger og mindre stigmatisering. 

1 Tilsammen typisk kaldt ordblinde/dyslektikere 
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§4 Medlemskab 

4.1 Alle personer, virksomheder og organisationer, der går ind for foreningens grundantagelse, 
formål og aktiviteter, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er 
registreret. 
 

4.2 Medlemmerne er tilknyttet landsforeningen, og kan desuden tilknyttes en geografisk eller 
interessebaseret lokalforening. 
 
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede 
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende 
generalforsamling. 
 

§5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 2 måneders varsel alle medlemmer til den årlige 
generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.  
 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 20 dage før og medlemmerne skal have 
kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 
 

5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som senest 20 dage før årsmødet har tilmeldt sig ved 
henvendelse til sekretariatet, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 
18 år. 
 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, 
hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved 
alle kampvalg. 
 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår 
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5. Indkomne forslag 
6. Forslag til handlingsplan og budget 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Evt. 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen 
skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30% af medlemmerne ønsker 
det.  
 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter 
modtagelsen af begæringen og skal afholdes senest 5 uger efter indkaldelsen. Med indkaldelsen 
sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 
 

§7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 
 

7.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem 
sig, med minimum en formand, en næstformand og en kasserer. 
 

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og kan genvælges. Medlemmerne vælges forskudt, 
således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. På foreningens stiftende generalforsamling 
vælges således 3 medlemmer for 1 år, således at de er på valg igen ved foreningens første, 
ordinære generalforsamling efter stiftelsen. De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år, således at 
de er på valg igen ved foreningens anden, ordinære generalforsamling. 
 

7.4 Der vælges hvert år op til 3 suppleanter til bestyrelsen i prioriteret rækkefølge. Suppleanter 
kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader 
bestyrelsen i valgperioden, indtræder første-suppleanten i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne 
mellem sig på ny. Ved yderligere forfald blandt bestyrelsens medlemmer, kan anden-, og 
eventuelt tredjesuppleanten indtræde på samme vis. Den indtrædende suppleant er på valg på 
samme generalforsamling, som det udtrædende bestyrelsesmedlem ville have været det. 
 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte 
arbejdsgrupper efter behov. 
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§8 Regnskab/økonomi 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).  
 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en 
status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 
 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den 
af generalforsamlingen valgte revisor. 
 

§9 Indtægter 

9.1 Foreningens indtægter udgøres af medlemskontingent, donationer, offentlige tilskud og 
eventuelt salg af produkter eller services. 
 
9.2 Kontingentet betales forud for et år ad gangen og fastsættes på generalforsamlingen for det 
efterfølgende år. Kontingentets størrelse kan gradueres efter fx indmeldingsmåned, antallet af 
medlemmer i husstanden, betalingsform og om et nyt medlem allerede har betalt kontingent til 
en anden forening, der støtter samme sag. 
 

§10 Dispositionsret 

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til 
at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til 
enkelte bestyrelsesmedlemmer, nedsatte arbejdsgrupper eller lokalforeninger. Ved køb eller salg 
af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 
 

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. 
 

§11 Vedtægtsændringer 

§11 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, 
når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for 
forslaget. 
 

§12 Opløsning af foreningen 

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som 
holdes med mindst en måneds mellemrum. 
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12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til en anden almennyttig forening, der 
arbejder efter en grundantagelse og et formål, der ligner foreningens egne. Findes en sådan ikke 
på tidspunktet for foreningens opløsning, eller har teknologiudviklingen overflødiggjort behovet 
for foreningens formål, vælges der på den generalforsamling, hvor foreningen endeligt opløses, 
en anden almennyttig organisation i Danmark, der arbejder efter en grundantagelse og et formål, 
der ligner foreningens egne. 
 
12.3 Foreningen kan fusionere med en anden almennyttig forening, der arbejder efter en 
grundantagelse og et formål, der ligner foreningens egne. Beslutning herom kræver ⅔ flertal af 
de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

5 


