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VEDTÆGT for selvejende og private institutioners forening 

 
SPIFO  

 
§ 1. Navn og hjemsted 
Stk.1. Foreningens navn er SPIFO og står for :”Selvejende og private institutioners forening”. Foreningens 
hjemsted er København. Foreningens adresse er Jernbane allé 54, 2720 Vanløse. 
 
§ 2. Formål  
 
Stk.1. Foreningen har til formål:  
 

 At fremme børns trivsel, udviklingsmuligheder og ret til at have et godt børneliv i daginstitutioner ved  
  at arbejde politisk og målrettet for at forbedre institutionernes rammevilkår, herunder at sikre  
  pædagogiske forsvarlige minimumsnormeringer i institutionerne  
 

 At fremme og kvalificere en fortsat pædagogisk og politisk diskussion om børns opvækst, trivsel og  
  udviklingsmuligheder i samfundets institutioner 
 

 At understøtte og fremme større børns ret til at have et pædagogiske fritidstilbud udenfor  
  skolesystemet, der kan understøtte større børn og unges individuelle menneskelige udvikling 
   

 At sikre en mangfoldig institutionskultur, der kan tilgodese børns forskellige behov for omsorg 
  

 At arbejde for at sikre små institutioners overlevelse og skabe opmærksomhed omkring det særlige  
   pædagogiske rum, som små institutioner kan tilbyde  
  

 At sikre selvejende og private institutioners eksistensberettigelse og gode rammevilkår 
  

 At skabe et fælles talerør overfor myndigheder og pressen m.v.  
 

 At søge indflydelse på relevant lovgivning og myndigheders beslutninger 
 

 At samarbejde med øvrige aktører på dagtilbudsområdet for generelt at forbedre rammevilkår på  
  området 
 

 At understøtte foreningens medlemmer igennem samarbejdsaftaler med virksomheder, foreninger  
   mv. til gavn for medlemsinstitutionerne. 

 
Stk.2. Foreningen er non-profit, og et evt. overskud går til at fremme foreningens formål. 

   
§ 3. Medlemmer 
Stk.1. Som  medlemmer optages enkeltmedlemmer, selvejende og private institutioner eller andre med 
tilknytning til området. Evt. tvivlstilfælde omkring medlemsskab afgøres af bestyrelsen. 
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Stk. 2. Ved udtræden af foreningen ophører retten til at gøre brug af foreningens medlemstilbud, 
arrangementer m.v. 
 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel. Udmeldelse kan kun ske pr. en 31 december.  
 
Stk.5. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.  
 
Stk.6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om at ekskludere et medlem, såfremt denne ikke har 
betalt sit kontingent på trods af 3 rykkerbreve, eller hvis medlemmets virke i foreningen modarbejder 
samarbejdet og formålet med foreningen.   
 
§ 3. Kompetencer og ansvar 
Stk.1. Foreningen ledes af bestyrelsen. 
 
Stk.2. Bestyrelsen skal sørge for, medlemmerne blive tilbudt mindst 4 fællesarrangementer om året med 
relevant indhold i forhold til foreningens formål.  
 
Stk.3. Bestyrelsen kan i samarbejde med medlemmerne nedsætte ad hoc grupper og særlige udvalg, der skal 
arbejde på at fremme en bestemt politisk eller pædagogisk sag.   
 
 
§ 4. Bestyrelse 
Stk.1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer: 

 1 medlemmer udpeges ved stiftelsen. Dette medlem er selvsupplerende. 

 2 medlemmer udpeges af administrationsselskabet SPIA. 

 2 medlemmer vælges af medlemmerne på årsmødet. 
 
Stk.2. De udpegede sidder for en periode af 4 år. Genvalg kan finde sted.  
 
Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med for- og næstformand.  
 
Stk.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte formanden anser et møde for nødvendigt, dog 
mindst 2 gange årligt.  
 
Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer herunder formanden, er til stede. 
Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten, ved almindelig flertalsbeslutning. 
Vedstemmelighed er formandens stemme afgørende.    
 
Stk.6. Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden. 
 
 
§ 5 Årsmøde  
Stk.1. Der indkaldes til et årligt medlemsmøde, hvor medlemmerne kan beslutte, hvilke emner i henhold til  
foreningens formål, som bestyrelsen skal arbejde med det kommende år.  
 
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse af årsmødet.  
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§ 6. Tegningsret mv 
Stk.1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  
 
Stk.2 For foreningens forpligtelser dækker alene foreningens egen formue. 
 
§ 6. Regnskab 
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
§ 7. Vedtægtsændringer 
Stk.1. Årsmødet kan foretage ændringer i vedtægten.  
 
Stk.2. Ændringer kan kun foretages, hvis 2/3 af årsmødedeltagerne og 4/5 bestyrelsesmedlemmer er enige. 
 
§ 8 Opløsning 
Stk.1. Opløsningen af foreningen kræver samme tilslutning som vedtægtsændringer § 7. 
 
Stk. 2 Ved opløsning skal SPIFO´s midler gå til et tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning. 
 
 
Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 2. juni 2015 
 
 
_________________________________________ ________________________________________ 
Svend Erik Christiansen     Annette Louise Foltmann 
 
_________________________________________ ________________________________________ 
Torben Jensen      
 


