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Standardvedtægter for lokalgruppernes virke 
 
§ 1 Lokalgruppens navn er ”SOS Børnebyernes lokalgruppe i ……………………………..” 
 

§ 2 Lokalgruppens hjemsted er ………………………………………  

(Der kan oprettes lokalgrupper i alle kommuner, hvor der er initiativ hertil, jf. SOS Børnebyerne, 
Danmarks vedtægter § 6) 
 
§ 3 Lokalgruppernes formål er i nært samarbejde med fonden ”SOS Børnebyerne, Danmark” at 
arbejde for støtte og udbredelse af kendskabet til SOS Børnebyerne. 
De enkelte lokalgrupper kan engagere sig enten i almene støtteformål efter fondens retningslinjer 
eller specielle delopgaver indenfor dennes rammer, dog efter forudgående aftale med fondens 
bestyrelse. 
 
§ 4 Ifølge SOS Børnebyernes grundopfattelse skal lokalgruppernes arbejde være neutralt i såvel 
politisk som religiøs henseende. 
 
§ 5 Lokalgruppen kan af medlemmerne opkræve et beskedent kontingent til dækning af nødvendi-
ge daglige driftsudgifter. 
 
§ 6 Lokalgruppen vælger en bestyrelse med minimum 2 medlemmer, som dels koordinerer lokal-
arbejdet og dels sørger for forbindelsen til hovedkontoret i København. 
Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. 
 
§ 7 Lokalgruppens bestyrelse indkalder til årsmøde i november måned. På dette møde vælges 
hvem der skal repræsentere lokalgruppen på SOS Børnebyernes repræsentantskabsmøde (semi-
nar) i november. På dette møde afgiver lokalgruppens bestyrelse også beretning om gruppens 
arbejde. 
 
Lokalgruppernes regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år i januar kvartal indsender lokalgruppen 
til hovedkontoret regnskab for alle kontingenter og andre indtægter/udgifter fra det foregående år. 
 
§ 8 Lokalgrupperne kan ikke direkte disponere over indsamlede midler. Indsamlede penge, arve-
midler, legatindtægter m.v. fra gruppernes aktiviteter skal straks overføres til fondens konto. En 
lokalgruppe kan øremærke pengene, således at de kan forvares centralt til specielt ønskede formål 
i lokalgruppens navn (jf. § 3). De nærmere regler herfor fastsættes af fondens bestyrelse. 
 
Lokalgrupperne kan kun efter aftale med fondens bestyrelse anvende indsamlede penge til opret-
telse af nye fadderskaber. 
 
Lokalgrupperne kan kun ansøge om fremmede fondsmidler efter forudgående aftale med fondens 
bestyrelse. Det samme gælder for ansøgninger om kontant støtte fra firmaer. 
 
§ 9 Hvis en lokalgruppe opløses afleveres dens evt. aktiver straks til SOS Børnebyerne, Danmark. 
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