Vedtægter for
Alternatives to Separation (ATOS)

Indledning
Alternatives to Separation (efterfølgende nævnt ATOS) er en NGO, der er oprettet i forbindelse med
nedlukningen af AC International Børnehjælps projektafdeling den 31. december 2015. ATOS viderefører
dele af AC International Børnehjælps projektaktiviteter.
§ 1 Formål
ATOS er en humanitær medlemsbaseret organisation, som har som sit overordnede formål at arbejde for at
børn og unge, som er i risiko for, eller som er blevet separererat fra deres familie, sikres trygge og stabile
opvækstrelationer under hensyntagen til barnets etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund. ATOS’
arbejde udføres i overensstemmelse med gældende nationale og internationale love og konventioner,
herunder FN’s Børnekonvention.
Specifikke formål:
Stk. 1. At gennemføre og samarbejde om projekter der støtter familier, forebygger separation, samt sikrer
trygge og stabile opvækstrelationer, når separation har været uundgåelig.
Stk. 2. At kapacitetsopbygge, styrke og opkvalificere lokale partnere for at understøtte ovenstående formål.
Stk. 3. At advokere globalt for at børn og unge ikke separeres unødigt fra deres familie.
Stk. 4. At opnå og medvirke til øget viden om årsager og løsninger til børn og unges separation fra deres
familier.
Stk. 5. At fremme global oplysning om separationsproblematikker.
Stk. 6. At engagere, understøtte og indgå i nationale og internationale netværk og partnerskaber for at
understøtte ovenstående formål.
§ 2 Medlemsskab
Stk. 1. Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig ATOS’ formål og som ønsker
at bidrage til ATOS’ arbejde.
Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages enhver organisation, institution, forening, privat virksomhed,
forbund eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig ATOS’ formål, og som ønsker at bidrage til
gennemførelsen af ATOS’ arbejde.
Stk. 3. Bestyrelsen godkender optagelse af nye kollektive medlemmer.
Stk. 4. Medlemskab tegnes for minimum et år. Bestyrelsen kan vedtage kontingenttyper med længere
varighed.

§ 3 Kontingent
Stk. 1. Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes årligt af bestyrelsen.
Stk. 2. Kontingentet for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med det
pågældende medlem.
§ 4 Økonomi
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser ud over foreningens
formue.
Stk. 2. ATOS’ drift finansieres gennem eksterne statslige midler, private fonde og donationer, samt gennem
kontingent fra medlemmer.
Stk. 3. Tegningsret haves af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde af fravær af formand har
to bestyrelsesmedlemmer i forening tegningsret.
Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 5. Der udfærdiges hvert år et regnskab, som revideres af en revisor valgt af bestyrelsen.
§ 5 Generalforsamling
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned, og indkaldes
skriftligt til medlemmerne med fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til
generalforsamling kan ske pr. e-mail.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst en-tredjedel af samtlige
medlemmer ønsker dette. Tidsfrister som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen udsender dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlingen. Forslag fra andre end
bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, og samtlige
medlemmer skal orienteres om indkomne forslag senest fire dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen som underskrives af ordstyrer.
§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. ATOS ledes af en bestyrelse, som består mindst af fire og højst syv medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen er i ATOS’ opstartsfase selvsupplerende i 2016 og 2017, og vælges derefter for to år på en
årlig ordinær generalforsamling, første gang i 2018.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer blandt bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Formanden, eller i hans/hendes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde, når der er
anledning hertil, eller hvis næstformanden eller mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening
anmoder herom.
Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmetal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne.
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem kan godt påtage sig en lønnet opgave og sælge en vare eller en tjenesteydelse
til ATOS. I sådanne tilfælde kan pågældende bestyrelsesmedlem dog ikke selv behandle sagen, endsige
deltage når dette punkt behandles.
§ 7 Daglig ledelse
Vælger bestyrelsen at ansætte en daglig leder og/eller ansatte i sekretariatet, vedtager bestyrelsen en
forretningsorden, som nærmere definerer lederens og de ansattes ansvar over for bestyrelsen og deres
beføjelser i den daglige ledelse.
§ 8 Opløsning
Stk. 1. Ændringer af vedtægter og beslutninger om ATOS’ opløsning kan kun ske, hvis to-tredjedele af
bestyrelsen stemmer for.
Stk. 2. I tilfælde af organisationens ophør, skal igangværende projekter afsluttes under hensyntagen til de
indgåede forpligtelser. Eventuelle overskydende aktiver skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse
anvendes til humanitært arbejde til gavn for udsatte børn og unge.

