§6. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 – 5 medlemmer samt 1 – 4 suppleanter.
Ændres til:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Suppleanterne
deltager i bestyrelsesarbejdet på samme måde som bestyrelsesmedlemmerne, men har dog ikke
stemmeret.
Stk. 2 Der tilstræbes gerne en fordeling mellem aktive ikke diagnosticerede medlemmer og aktive
EDS diagnosticerede medlemmer af bestyrelsen. Dette grundet i, at man, uanset fysisk styrke, kan
deltage i bestyrelsesarbejdet. Af samme grund, deltager suppleanterne i alle bestyrelsesmøder.
Stk.3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed.
Ændres til:
Stk.3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Stk.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Stk.5. Der føres referat af møderne.
Stk.6 Hvis formand, kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem afgår før tid, konstituerer bestyrelsen
sig selv frem til næste ordinære generalforsamling.
Stk.7. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør for foreningens medlemsblad. Denne er
ansvarlig overfor bestyrelsen
Stk.8. Bestyrelsen kan udpege regionsrepræsentanter.
Stk.9. Bestyrelsen kan udpege foreningsvejledere.
Stk.10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.11. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.
Der tages referat af udvalgsmøder.

§7. Valgbarhed.
Stk. 1. Alle medlemmer der, som minimum, er fyldt 15 år, er valgbare til en tillidspost.
Bestyrelsesmedlemmer skal dog være myndige.
Stk. 2. Alle aktive medlemmer, der er myndige, har stemmeret.
Stk. 3. Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.
Stk. 4. Formand og kasserer vælges for 2 år på generalforsamlingen. Formand vælges i lige år og
kasserer i ulige år.

Stk. 5. Der vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
Valgperioden er 2 år.
Ændres til:
Stk. 5. Der vælges yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige
år. Valgperioden er 2 år.
Stk. 6. På generalforsamlingen vælges 1 – 4 suppleanter. Disse er valgt for 1 år af gangen.
Ændres til:
Stk. 6. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter. Disse er valgt for 1 år ad gangen.
Stk. 7. I tilfælde, hvor der kun opstilles én kandidat, kan kandidaten vælges uden afstemning.
Stk. 8. Der kan opnås genvalg så længe man opfylder valgbarhedskriterierne.

