Vedtægter for CoDA Danmark
Formål
CoDA Danmark er en frivillig forening med det formål at støtte CoDA møder i hele Danmark. CoDA
Danmark, gør dette med råd og vejledning om det at lave CoDA møder.
CoDA Danmark, oversætter, distribuerer og sælger litteratur godkendt af CoDA.org.
CoDA Danmark er den officielle repræsentant for CoDA.org i Danmark og har også kontakten til
hovedorganisationen.
Hjemsted
CoDA Danmark har hjemsted i Danmark. Foreningen servicerer alle CoDA møder i Danmark.
Adresse
Formandens adresse er foreningens formands private adresse og vil fremgå af hjemmeside. Codadanmark.dk
Medlemmer
Alle der opfatter sig selv som Medafhængige og laver trin efter CoDAs 12 trinsprogram kan blive
medlemmer af foreningen.
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes en gang om året og indkaldelse sker minimum 14 dage før på hjemmeside og
foreningens facebookside.
Dagsorden skal minimum indeholde
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Nyt fra litteraturgruppen

6. Valg af formand, næstformand, kasserer, litteraturansvarlig, bestyrelse, revisor, suppleanter mv.
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt
Indkomne forslag skal meldes minimum en uge før generalforsamling og skal annonceres på hjemmeside og
Facebook. Dette gøres ved at skrive til formand.
Alle fremmødte har stemmeret.
Kun medlemmer der har lavet CoDAs 12 trin eller arbejder med CoDAs 12 trin kan vælges til bestyrelsen.
Som udgangspunkt skal repræsentanter fra hvert møde udgøre bestyrelsen. Hvis grupper ikke kan stille
med repræsentanter, kan der vælges fra andre møder.
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette skal varsles minimum 14 dage før
på hjemmeside og facebookside.
Bestyrelse
Foreningens formand udpeges på ordinær generalforsamlingen og vælges for et år ad gangen.
Foreningens næstformand udpeges på ordinær generalforsamling og vælges for et år ad gangen.
Kasserer udpeges på ordinær generalforsamling og bliver valgt for et år ad gangen.¨
Litteraturansvarlig vælges på ordinær generalforsamling og bliver valgt for et år ad gangen.
Et bestyrelsesmedlem kan have flere poster i fald der ikke er nok der stiller op til at dække alle poster.
Revisor udpeges på ordinær generalforsamling og har til opgave at godkende at regnskab godkendes og
foreningens vedtægter bliver overholdt.
Der kan vælges suppleanter for alle poster, men er ikke nødvendigt i det omfang at bestyrelsen ikke finder
det nødvendigt.
Regnskab
Følger kalenderåret.
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
Kontingent
Foreningen har ikke noget kontingent, men baserer sin økonomi på frivillige bidrag fra medlemmer og
møder. Foreningen kan også tjene penge på salg af litteratur.

Tegningsret
Kasserer kan betale regninger op til 2000,- alt derover skal godkendes af formand.
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan besluttes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til
dette skal være indsendt minimum en uge før dato før generalforsamling. Ændringer kan kun ske med 2/3
deles flertal blandt de fremmødte.
Opløsning af forening
Foreningen kan opløses ved to på hinanden generalforsamlinger, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for
dette. Den ene generalforsamling kan være ekstraordinær.
Ved opløsning af forening bliver foreningens overskud og materialer doneret til det eller de 12 trins
fællesskaber, de fremmødte bliver enige om at donere det til.

