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Vedtægter for Gadejuristen
§ 1 Gadejuristen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune.
§ 2 Ud fra en absolut og grundlæggende accept af og respekt for stofafhængige mennesker er det den
selvejende institutions formål via dens virke og tiltag:
•

at styrke den stofafhængiges autonomi og selvværd samt befordre eget-initiativ

•

at bibringe den stofafhængige skadesreducerende og sundheds-fremmende kompetence, således at
vedkommende bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv og andre

•

at undervise i rettigheder, som er den stofafhængige vedkommende

•

at fremme befolkningens viden om og forståelse for omstændigheder, der fører til stofbrug hhv.
stofafhængighed og for de skader som livet som stofafhængig forvolder

•

at modvirke stigmatisering og udstødelse af stofafhængige gennem deltagelse i den offentlige debat,
foredrag, undervisning m.v. og i videst muligt omfang inddrage stofbrugere heri

•

at inddrage stofbrugere i den selvejende institutions aktiviteter og tiltag

•

at arbejde for at aflaste og supplere det offentlige system gennem udvikling af nye og alternative
tiltag og ved indgåelse af samarbejdsrelationer med både offentlige og private instanser på
narkotika-området

•

at arbejde for optimering af narkotikaindsatsen samt at fremme erfaringsudveksling og derved øge
viden og udvikling på narkotika-området såvel nationalt som internationalt.

§ 3 Gadejuristen er stiftet d. 7. september 1999 og endelig etableret som selvejende institution på møde d.
27. januar 2004.
§ 4 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5-8 af den selvejende institution udpegede
medlemmer.
§ 5 For den af den selvejende institution valgte bestyrelse gælder følgende bestemmelser:
•

Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes af personer med særlig indsigt i narkotikaproblematik
samt med erhvervsmæssig indsigt.

•

Bestyrelsen supplerer sig selv. Der er ét bestyrelsesmedlem på omvalg hvert år.
Bestyrelsesmedlemmerne er på omvalg i den rækkefølge, hvor de er blevet valgt. Ved omvalg har
den, der er på valg, ikke stemmeret. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem måtte udtræde af
bestyrelsen uden for denne rækkefølge, indtræder den nyvalgte dog i den udtrædendes nummer i
relation til tidspunktet for omvalg.

•

Valg til bestyrelsen finder sted i forbindelse med vedtagelsen af institutionens årlige regnskab.

§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
•

Der afholdes møde så ofte, som formanden finder fornødent. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog
forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formanden indkalder til møderne og giver forud for mødet
underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på dagsordenen, jfr. forretningsordenen.

•

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

•

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

•

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et beslutningsreferat.

•

Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

§ 7 Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere, herunder medlemmer af bestyrelsen, til varetagelse af
institutionens formål.
Ansatte skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
§ 8 Den selvejende institutions midler tilvejebringes ved indtægtsdækket virksomhed, frivillige donationer,
søgte midler og projektudvikling evt. i samarbejde med offentlige myndigheder mv.
§ 9 Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
• Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
• Der udarbejdes et årsregnskab, der skal underskrives af bestyrelsen inden seks måneder efter
regnskabsårets slutning.
§ 10 Den selvejende institutions overskud, efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af
institutionens formue, anvendes i overensstemmelse med institutionens formål. Anvendelsen kan dog
udskydes til senere regnskabsår, såfremt dette har betydning for opfyldelsen af institutionens formål.
§ 11 Den selvejende institution forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 12 Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.
§ 13 Institutionens vedtægter kan ændres, når de vedtages med simpelt flertal af bestyrelsen ved to møder
med et tidsinterval på mindst to uger, højst fire uger.
• Samme fremgangsmåde skal anvendes ved opløsning af institutionen.
• Ved ophør skal bestyrelsen fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er
blevet tilendebragt.
• I tilfælde af institutionens opløsning skal institutionens midler anvendes i overensstemmelse med
institutionens formål efter bestyrelsen afgørelse.
§ 14 Denne vedtægt træder i kraft på underskrivelsesdatoen.

Således vedtaget og tiltrådt af bestyrelsen på møde d. 3. marts 2006.

