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NAVN 
1) Foreningens navn er "Skandinavisk UFO Information" forkortet SUFOI. Navn, forkortelse og bomærke er 
registrerede (reg. no. 3148/3149). 

FORMÅL 
2) Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten 
samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og 
forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle 
forhold. Selve ordet ”ufo” opfattes af SUFOI som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå i 
beretninger om usædvanlige himmelfænomener. 
 
2.1) Det er Skandinavisk UFO Informations vision at 1) informere om fænomener, der kan skabe ufooplevelser, 2) give 
offentligheden velunderbygget viden om de mange aspekter af ufomyten og 3) bruge de indhøstede erfaringer og 
viden til at give et afbalanceret syn på myteskabende fænomener. 

MEDLEMMER 
3) Som medlemmer af SUFOI optages personer, der er indforstået med at bidrage til en seriøs og kritisk diskussion af 
ufo-fænomenerne. 
 
3.1) Nye medlemmer stilles i forslag af ét eller flere af de eksisterende medlemmer og godkendes af 
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Et valgt medlem kan deltage i generalforsamlingen som fuldt 
medlem fra det punkt på dagsordenen, hvor vedkommende bliver valgt. 
 
3.2) Medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og kan opstille til foreningens bestyrelse og øvrige 
tillidsposter. 
 
3.3) Generalforsamlingen kan med 2/3 af samtlige medlemmers stemmer ekskludere et medlem af foreningen. 
 
3.4) Et medlem kan udmelde sig af foreningen efter eget ønske. 

LEDELSE 
4) Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. 
 
4.1) Den daglige ledelse varetages af foreningens bestyrelse. 
 
4.1.1) Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed og består af 5 medlemmer, hvoraf 
formand, næstformand og kasserer (også valgt på generalforsamlingen) er fødte medlemmer. De to øvrige 
medlemmer betegnes ”øvrige bestyrelsesmedlemmer”. 
 
4.1.2) Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med mindst ét af bestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i foråret. Datoen for den ordinære generalforsamling skal annonceres 
for medlemmerne senest en måned før afholdelse. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamlingen, 
indkaldelse af eventuelle forslag samt udsendelse af mødemateriale. 
 
4.2.1) 14 dage før generalforsamlingen fremsendes indkaldelse, dagsorden, regnskab for forgangne kalenderår, 
budget for kommende kalenderår samt indkomne forslag til medlemmerne. 
 
4.2.2) Dagsordenen skal bestå af: 
a. Valg af dirigent 
b. Valg af referent 
c. Formandens årsberetning 
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d. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse 
e. Fremlæggelse og drøftelse af budget for kommende regnskabsår 
f. Fastlæggelse af pris for støttemedlemskab for kommende kalenderår 
g. Indkomne forslag 
h. Valg af nye medlemmer og evt. udtræden 
i. Valg af formand 
j. Valg af næstformand 
k. Valg af kasserer 
l. Valg af 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant 
m. Valg af revisor og revisor-suppleant. 
n. Eventuelt 
 
4.2.3) Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer (se dog punkt 3.3 og 
punkt 6). Dog kan medlemmer, der udebliver med afbud, stemme med fuldmagt til et andet medlem (se også punkt 
4.2.6). 
 
4.2.4) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
4.2.5) Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling én måned senere med 
samme dagsorden. Hvis det allerede inden mødet er klart, at heller ikke denne generalforsamling vil være 
beslutningsdygtig, skal en aflysning foretages på så tidligt et tidspunkt som muligt. 
 
4.2.6) Fuldmagter skal være skriftlige og skal indeholde en præcis stillingtagen (ja/nej/ved ikke) til konkrete 
spørgsmål/forslag. Der må ikke afgives blanco-fuldmagter. 
 
4.2.7) Der er mødepligt til generalforsamlingen. Udeblivelse skal varsles til det indkaldende bestyrelsesmedlem. 
 
4.3) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med minimum 14 dages varsel af to af bestyrelsens medlemmer, 
eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. 
 
4.4) Senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling udsendes referat til medlemmerne. Referatet godkendes 
endeligt af bestyrelsen, når de øvrige deltagere i generalforsamlingen har haft mindst 14 dage til at gøre skriftlig 
indsigelse (pr. brev eller e-mail). 

DIVERSE 
5) Der afholdes et årligt (ordinært) medlemsmøde i efteråret for alle medlemmer. Bestyrelsen sørger for indkaldelse 
til mødet (herunder dagsorden og eventuelle debatoplæg). Mødet udgør et forum for bred debat af de ufo- eller 
forenings-relaterede emner, som har medlemmernes interesse. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 
6) Vedtægtsændringer kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. 

OVERGANG 
7) Medlemmerne af repræsentantskabet ved ophøret af de forudgående vedtægter regnes som medlemmer af 
foreningen SUFOI ved nærværende vedtægters ikrafttræden. 

OPHØR 
8) Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmers stemmer, og eventuelle midler skal efter 
medlemmernes bestemmelse gives til et alment, godgørende formål. 
 
Nærværende vedtægter bygger på diskussion af forudgående oplæg på repræsentantskabsmødet i Odense d. 8. 
oktober 2011 og er endeligt vedtaget ved skriftlig urafstemning pr. 14. november 2011. 
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