Procedure for suspendering og
eksklusion af medlemsorganisationer
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Introduktion
Jf. RådgivningsDanmarks vedtægter § 3.6. kan medlemskab af foreningen suspenderes af
bestyrelsen på grund af adfærd, der skader foreningens omdømme eller manglende
overholdelse af foreningens vedtægter, beslutninger og aftaler ind til førstkommende
generalforsamling, hvor der træffes endelig afgørelse om eksklusion. Ved grov eller gentagen
misligholdelse kan suspension ske med omgående virkning og ellers med rimelig frist for
høring og eventuel mægling.

Suspendering
Suspenderingen er en midlertidig udelukkelse af foreningen og indebærer, at organisationen
bliver fjernet fra medlemsoversigten på raadgivningsdanmark.dk og RådgivningsPortalen.
Genoptagelse af organisationen kan finde sted, når bestyrelsen vurderer, at begrundelsen for
suspenderingen er bortfaldet.
Bortfalder begrundelsen for suspendering ikke i perioden frem til førstkommende
generalforsamling, skal suspenderingen behandles på denne – som en eksklusionssag.
Medlemmet har mulighed for selv at trække sit medlemskab inden førstkommende
generalforsamling. I så fald vil det ikke være relevant for bestyrelsen at stille forslag om
eksklusion af foreningen.

Arbejdsgang ifm. suspendering
•
•
•

•

•
•

•

Sekretariat eller bestyrelsesmedlemmer bliver opmærksom på, at der er tvivl om,
hvorvidt en organisation lever op til kravene for medlemskab.
Forretningsudvalget informeres og tager stilling til, om der er grundlag for at gå videre
med sagen på baggrund af relevante og nødvendige informationer.
Hvis forretningsudvalget vurderer, at der ikke er grundlag for at gå videre med sagen,
kan det overvejes, om organisationen skal opfordres til at håndtere de pågældende
forhold (via øverste daglige leder af rådgivningen).
Hvis forretningsudvalget vurderer, at organisationen ikke opfylder kravene til
medlemskab, fremsendes følgende til rådgivningens øverste daglige leder:
o en fyldestgørende beskrivelse af de faktuelle omstændigheder og forhold, der
sår tvivl om organisationens efterlevelse af krav til medlemskab
o en opfordring til at indgå i dialog om de pågældende forhold med henblik på at
bringe dem i orden
o en deadline, typisk umiddelbart op til et bestyrelsesmøde og minimum én
måned, for at bringe forholdene i orden
o information om proceduren for suspendering og eksklusion.
Sekretariatet orienterer bestyrelsen om forretningsudvalgets beslutning og eventuelle
henvendelse til organisationen.
På førstkommende bestyrelsesmøde efter deadline tager bestyrelsen stilling til, om
organisationen er lykkes med at bringe forholdene i orden på baggrund af
sekretariatets og formandens fremlæggelse af sagen og organisationens besvarelse og
eventuelle dokumentation.
Hvis bestyrelsen vurderer, at organisationen er lykkedes med at bringe forholdene i
orden, modtager den besked herom, og sagen afsluttes.
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•

•

Hvis organisationen ikke er lykkedes med at bringe forholdene i orden, træffer
bestyrelsen beslutning om suspendering, og rådgivningens øverste daglige leder
modtager:
o en fyldestgørende beskrivelse af de faktuelle omstændigheder og forhold, der
ligger til grund for bestyrelsens suspendering
o information om proceduren for eksklusion, herunder at sagen skal bringes op på
den førstkommende generalforsamling.
Skulle den suspenderede organisationen lykkes med at bringe forholdene i orden efter
deadline og inden førstkommende generalforsamling, har organisationen mulighed for
at henvende sig til RådgivningsDanmark og bede bestyrelsen tage stilling til
suspenderingen på ny. Det kan være nødvendigt at afholde et ekstraordinært
bestyrelsesmøde op til generalforsamlingen i denne situation.

Den fortløbende håndtering af og dialog med organisationen varetages af
RådgivningsDanmarks direktør i samarbejde med formanden. I de tilfælde organisationen er
repræsenteret i bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmet inhabil i forhold til sagen og udelades i
al kommunikationen herom.

Eksklusion
RådgivningsDanmarks bestyrelse kan på baggrund af en suspendering indstille en
organisation til eksklusion på førstkommende generalforsamling. Forslaget skal fremgå af
dagsordenen og være udsendt rettidigt.
På generalforsamlingen har den pågældende organisation mulighed for at fremlægge sagen,
ligesom organisationen har taleret, men ingen stemmeret. Spørgsmålet om eksklusion afgøres
ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Hvis organisationens rådgivningstilbud er akkrediteret, bliver akkrediteringen tilbagekaldt i
forbindelse med en eksklusion. Eksklusionen indebærer således også, at organisationen ikke
må anvende RådgivningsDanmarks logo og akkrediteringslogo længere.
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