
 

Forslag 8.a: 

Indstilling til generalforsamlingen 2021: Bestyrelsen beder om mandat 

til at arbejde for forankring af LIVa – Forening mod skadevirkninger 

af prostitution, for eksempel som i form af en fond. 

Forslagsstillere: Den samlede bestyrelse  

 

Begrundelse for indstilling:  

En bæredygtig og stabil organisation 

For at sikre LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution som en bæredygtig og stabil 

organisation indstiller bestyrelsen til, at generalforsamling giver mandat til den kommende 

bestyrelse, så denne kan afsøge muligheder for forankring – for eksempel ved at etablere en 

fondsstruktur.   

Når en værdibaseret organisation vokser for at kunne afhjælpe mere omfattende sociale 

problemer, er der brug for stabilitet, ro, udvikling og økonomisk sikkerhed. 

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution er snart 12 år gammel. En lille forening med 

14 medlemmer og 200 kr. i kassen er vokset til en landsdækkende hjælpeorganisation med tre 

ambulante behandlingssteder og et stort krisecenter. Det er nu tid til, at bestyrelsen arbejder for at 

sikre fremdrift af organisationen ved etablering og forankring af en fond i stedet for 

foreningsstruktur med økonomisk og organisatorisk usikkerhed. 

 

Bestyrelsens opgaver i denne sammenhæng: 

✓ Analysere fordele og ulemper ved en fondsstruktur 

✓ Undersøge ligningsgodkendelse ved den bedste mulige organisationsstruktur 

✓ Undersøge at den kommende organisation lever op til sine juridiske forpligtelser 

✓ Sikre at brugerne får den bedst mulig støtte, indsigt i og indflydelse på behandlingsarbejdet 

✓ Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn 

✓ At præsentere medlemmerne for bestyrelsens undersøgelsesrapport om fremtidens 

organisering, så medlemmerne kan træffe den korrekte beslutning. 



Bestyrelsens ansvar for Livas udvikling 

Det er naturligt, at en forening som Liva udvikler og forandrer sig. For at dette kan ske 

hensigtsmæssigt, skal der altid være overensstemmelse mellem vedtægter og faktiske formål. 

Det er bestyrelsens ansvar for løbende at undersøge om der er et behov for at ændre vedtægter 

og organisationsstruktur og sikre, om de fortsat passer til de faktiske formål og forhold i Liva.  

Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen stemmer for denne beslutning.  


