Vedtægter for foreningen Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro
1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er “Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro”. Forkortes ofte til ”PKR
Nørrebro”.
1.2. Foreningen er generelt hjemmehørende på Nørrebro og låner lokaler af Sundhedshus Nørrebro, der
er beliggende på Mimersgade 41, 2200 København N.
2. Formål
2.1. Foreningens formål er:
• At tilbyde kortvarig psykologfaglig rådgivning på frivillig basis og på baggrund af en
systemisk/narrativ referenceramme.
• At tilbyde kortvarig psykologfaglig rådgivning til borgere i Københavns Kommune og omegn.
• At sikre en høj faglig standard i foreningens aktiviteter ved hjælp af fortløbende supervision og
efteruddannelse af foreningens medlemmer.
• At skabe et dynamisk psykologfagligt miljø.
2.2. Foreningen henvender sig til voksne i alderen 18 år og opefter, der som udgangspunkt ikke har
svære psykiatriske lidelser. Foreningen forbeholder sig retten til at viderehenvise en rådsøgende, hvis
det vurderes, at vedkommende ikke kan få udbytte af rådgivningstilbuddet. Rådgivningen er for
enkeltpersoner og par.
3. Medlemskab
3.1. Som medlem kan optages psykologer og psykologistuderende. Optagelse forudsætter aktiv
interesse i foreningens aktiviteter og støtte til foreningens formål.
3.2. Vi tilstræber en lige fordeling mellem psykologer og psykologistuderende blandt foreningens
medlemmer.
3.3. Medlemskab opretholdes gennem aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter herunder rådgivning,
rådgivningsmøder og supervision.
3.4. Medlemskabet kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.
Ophævelse besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling med minimum 2/3 flertal blandt
foreningens medlemmer.
3.5. Medlemmer betaler ikke kontingent.
4. Bestyrelsen
4.1. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.
4.2. Bestyrelsen består af maks. 5 medlemmer og evt. suppleanter.
4.3. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og
menige udvalgsmedlemmer.
4.4. Foreningens bestyrelse udgør foreningens koordinationsudvalg. Det er koordinationsudvalgets
opgave at koordinere indsatsen af foreningens formål og aktiviteter.
4.5. Såfremt foreningen har økonomiske midler hertil, kan foreningen vælge at udpege og ansætte en
lønnet koordinator blandt foreningens medlemmer til at varetage de praktiske opgaver i forbindelse
med koordineringen af foreningens faste aktiviteter.
5. Ordinær generalforsamling
5.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
5.2. Generalforsamling tilstræbes afholdt 2 gange årligt (februar/marts + september/oktober), dog
minimum en gang om året.

5.3. Indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel. Forslag til dagsorden sendes senest 5 dage før
generalforsamlingen til alle medlemmer.
5.4. Medlemmer af foreningen kan møde til generalforsamlingen og har ret til at stemme. Inviterede
gæster kan deltage i mødet.
6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1. Såfremt 1/4 af foreningens medlemmer eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
6.2. Indkaldelse kan ske med 1 uges varsel. Forslag til dagsorden sendes senest 2 dage før
generalforsamlingen til alle medlemmer.
7. Hæftelse og tegningsret
7.1. Foreningen hæfter kun med foreningens egen formue.
7.2. Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for foreningens påtagede
forpligtigelser.
7.3. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
7.4. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over Visa/Dankort og netbank til
foreningens bankkonti hver for sig.
8. Regnskab
8.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
8.2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
8.3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som vælges ved
generalforsamlingen.
8.4. Kassereren inkasserer fonde og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører
regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi
altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.
9. Vedtægtsændringer
9.1. Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med minimum 2/3 af de
afgivne stemmer.
10. Opløsning
10.1. Opløsning kan finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med
mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
10.2. Dog kan opløsningen besluttes af kun en generalforsamling, såfremt det besluttes enstemmigt.
10.3. I tilfælde af at foreningen ved opløsning ligger inde med kapitale midler, doneres disse til en
anden frivillig forening med lignende formål, eventuelt anden PKR-forening. Valg af forening vedtages
ved flertalsbeslutning på opløsende generalforsamling.
Ovenstående vedtægter er senest ændret og vedtaget på foreningens generalforsamling den 7. oktober
2021.

