Vedtægter

Stimulastik
§ 1
Foreningens navn og tilhørsforhold
”Stimulastik” er et beskyttet navn (registreret varemærke ansøgt i november 2009).
Navnet er en sammensætning af stimulation og gymnastik.
Foreningen er en interessegruppe under Ergoterapeutforeningen
Hvis foreningen ikke benytter navnet ”Stimulastik”, har Solvej Darré første ret på navnet, hvis hun
stadig beskæftiger sig med dette koncept. Ellers tilbydes foreningens navn de øvrige medlemmer af
den stiftende bestyrelse. Endelig kan navnet tilfalde den siddende bestyrelse. Alle underlægges
forbeholdet om at man aktuelt skal beskæftige sig med konceptet.
§ 2
Foreningens formål
At udvikle Stimulastik, som ergoterapeutisk koncept og formidle Stimulastik konceptet, således at
forældre med spædbørn i hele Danmark har mulighed for at deltage i Stimulastik.
§ 3
Aktiviteter
Undervisning af forældre med spædbørn i Danmark.
Afholdelse af kursus for ergoterapeuter, der ønsker at undervise i Stimulastik.
§ 4
Medlemsforhold
Medlemskab kan tilbydes alle ergoterapeuter, som samtidig er medlem af Ergoterapeutforeningen,
og som interesserer sig for Stimulastik og foreningens aktiviteter.
Støttemedlemskab kan tilbydes alle, der er interesserede i Stimulastik og foreningens aktiviteter.
Medlemskab gælder for et kalenderår.
§ 5
Deltagelse
Medlemmer modtager informationer fra foreningen i form af nyhedsbreve på mail og har mulighed
for at tilmelde sig på foreningens kurser.
Medlemmer inviteres til foreningens årlige generalforsamling og har stemmeret.
Udvidet medlemskab giver mulighed for at annoncere egne Stimulastik aktiviteter på hjemmesiden.
Støttemedlemmer inviteres til foreningens årlige generalforsamling, men har ikke stemmeret.
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§ 6
Undervisning
Et medlem, der ønsker at undervise i Stimulastik, skal være uddannet ergoterapeut samt have
gennemgået et kursus i Stimulastik afholdt af foreningen.
Den enkelte underviser i Stimulastik har ret til at anvende musik, der er købt eller downloaded uden
at skulle betale afgift til Codan eller Gramex, såfremt undervisningen foregår på lukkede hold.
§ 7
Økonomi
Medlemskab af foreningen tegnes for 1 år, som er kalenderåret, og refunderes ikke ved udmeldelse
eller udelukkelse fra foreningen i løbet af året.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. I år 2010 udgør kontingentet 100 kr.
Udvidet medlemskab koster årligt yderligere, hvilket giver et medlem mulighed for at annoncere for
egne hold på www.stimulastik.dk. Dette udgør i 2010 beløbet 150 kr.
§ 8
Foreningens oprettelse og ledelse
Foreningen blev oprettet i 2010 af 6 ergoterapeuter, der interesserer sig for Stimulastik.
Det stiftende møde blev afholdt d. 11. maj 2010.
Bestyrelsen konstituerede sig således gældende indtil førstkommende ordinære generalforsamling:
Formand:
Solvej Darré
Kasserer:
Ditte Kruse
Sekretær:
Lene Reinhold Poulsen
Bestyrelses medlem:
Julie Wolf Broge
Suppleanter: Ingrid Hallas-Møller og Lisbet Sørup Heinsen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt om foråret.
Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen
Indkaldelse til generalforsamling udsendes skriftligt (på e-mail) 4 uger før afholdelse indeholdende
en generel dagsorden.
Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde skriftligt senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Beslutninger vedtages med kvalificeret flertal.
Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2 / 3 flertal
På generalforsamlingen vælges for 2 år af gangen mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Desuden vælges for 1 år af gangen mindst 1 suppleant og 1 revisor.
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§ 9
Varemærke registrering
Foreningen Stimulastik ansøgte hos Patent- og Varemærkestyrelsen i november 2009 om
varemærkeregistrering, og afventer nu godkendelse til at benytte og beskytte navnet Stimulastik.
Det er en rettighed og forpligtelse for bestyrelsen i foreningen at beskytte dette varemærke.
Bestyrelsen henvender sig telefonisk og på e-mail / brev til undervisere på hold, der tilbyder
aktiviteten Stimulastik, for at redegøre for reglerne omkring varemærkeregistreringen.
Heri klargøres det, at underviseren skal være ergoterapeut, have deltaget i foreningens grundkursus
samt være medlem af foreningen Stimulastik og Ergoterapeutforeningen.
§ 10
PR
Foreningens logo må benyttes af foreningens undervisere, der opfylder betingelserne i § 6.
Foreningens hjemmeside www.stimulastik.dk informerer om Stimulastik og foreningens bestyrelse.
Det enkelte medlem kan reklamere for aktiviteter i Stimulastik på hjemmesiden, hvis man betaler
det udvidede medlemskab.
§ 11
Kredsens ophør
Foreningen kan opløses, hvis der er 2/3 flertal herfor på en generalforsamling.
Herefter vil foreningens formue tilfalde: Mødrehjælpen af 1983.

Vedtægterne er vedtaget på Stimulastik bestyrelsesmøde d. 7. december 2010.
Tilføjelse d. 20.8.2012:
Varemærkeregistreringen er godkendt d. 11.7.2012 og tilhører Solvej Daré
Dette medtages på næste generalforsamling som punkt til vedtægtsændring
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