Holotropiforeningen
Vedtægter:



Navn og hjemsted:
- Holotropiforeningen
- Domænenavn: holotropiforeningen.dk
- Hjemsted: Formandens adresse.



Formål med forening:
Øget opmærksomhed på samfundets trivsel ved at udbrede kendskabet til og anvendelsen af
Holotropic Breathwork som en metode der bygger på den personlige, perinatale og transpersonlige
psykologi.
- HERUNDER at 1) fremme forskning i Holotropic Breathwork.
2) afholde fælles årlige Holotropic Breathwork sessioner for foreningens HB facilitators, hvor
foreningens medlemmer kan arbejde med egen proces og hvor man kan give hinanden kollegial
sparring.
3) oprette og drive en fælles hjemmeside, hvor der er oplysning om foreningen, dens medlemmer
og disses kommunikations forum.
4) medlemmerne samarbejder om at skabe fælles Holotropic Breathwork events.
5) genere midler til foreningens virke bl.a. via fundraising.



Organisatorisk opbygning:
- Foreningen er uafhængig.
- Man er stemmeberettiget, hvis man har deltaget i én Holotropic Breathwork session i
foreningens regi inden for det sidste år og hvis man møder personligt op på den årlige
generalforsamling.


-

Kontingent, regnskabsår og revision:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingent vedtages årligt på generalforsamlingen.
Det vedtages løbende på generalforsamlingen, hvad indtægterne bruges til.
Bestyrelsen udpeger revision.



Medlemskreds:
Holotropic Breathwork facilitatorer.




Støttemedlemskab vedtages 2014.

Bestyrelsen:
Bestyrelsens medlemmer vælges årligt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsens ansvar er at varetage Holotropiforeningens interesser.
Formanden udtaler sig på foreningens vegne.

Hvem skal tegne foreningen udadtil:
Formanden.


-

Regler for almindelige generalforsamlinger:
Der afholdes generalforsamling én gang årligt.
Der aftales ny dato på hver generalforsamling.
Der indkaldes på e-mail 3 uger før.
De medlemmer, der møder personligt op på generalforsamlingen og som har deltaget i mindst
én session i foreningens regi i det forløbende år, har stemmeret.
Bestyrelsen laver en dagsorden.
Forslag til dagsorden sendes senest 5 uger før generalforsamlingen til bestyrelsen.



Regler for ekstraordinære generalforsamlinger:
- Ved ønske fra halvdelen af medlemsskaren, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
- Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2 af bestyrelsens 3
medlemmer finder det nødvendigt.



Regler for vedtægtsændringer:
- Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når der er fremmødt mindst 50 procent af
medlemsskaren. Blandt de fremmødt skal der være mindst 2/3 flertal for vedtægtsændringen.



Regler for opløsning –
- Dette kan kun foregå på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.
- Eventuelle midler i foreningen overføres til Grof Transpersonal Training til fremme for Holotropic
Breathwork.

På stiftende generalforsamlingen d.29 september 2013 er ovenstående vedtægter enstemmig vedtaget.

Valg af bestyrelsen 2013 - 2014
Formand: Jørgen Fjord, Bøgevangsvej 2, 5466 Asperup

fjord@dadlnet.dk

Næstformand: Susan Brunsgaard, Fjordblink 5, 9640 Farsø

susan.b@mail.dk

Kasserer og revision: Jon Brüel, Hulsøvang 16, 2960 Rungsted Kyst jbr@consiglia.dk
Kontingent for 2013 er 100 kr. Kontingent for 2014 er 300kr. Henvendelse til kasseren pr. e-mail.

