Vedtægter
SIO, Sexarbejdernes Interesseorganisation
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Arbejdsnavn: Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO), København
§ 2. Foreningens fundament og formål:
Samling og talerør
SIO er et samlings- og kontaktsted og politisk talerør for alle sexarbejdere.
SIO vil rådgive og informere såvel beslutningstagere som sexarbejdere med det formål at opnå, at
sexarbejderne kan arbejde under sikre forhold i beskyttede, sikre miljøer.
SIO vil identificere og arbejde for at fjerne såvel lovgivningsmæssige som holdningsmæssige barrierer,
som indvirker negativt på sexarbejderes rettigheder, sundhed og trivsel.
Sexarbejderne selv er eksperterne i forhold til egne liv
SIO’s grundsynspunkt er, at sexarbejdere er eksperter i forhold til egne liv og derfor skal involveres, og
involvere sig, i alle dele af tilrettelæggelsen af samfundsforhold og indsats vedrørende sexarbejdere,
herunder debatter, udredninger, forskning og beslutnings- og udmøntningsprocesser.
Sexarbejde er arbejde
SIO betragter sexarbejde som erhverv. Som følge heraf arbejder SIO for, at sexarbejdere får samme
rettigheder og muligheder som andre arbejdstagere og selvstændige, herunder adgang til A-kasse,
dagpengeret, erhvervsforsikring mv.
Sexarbejde skal anerkendes som et lovligt erhverv og sexarbejdere skal sikres gode og sikre
arbejdsforhold, samt tilbydes kurser vedrørende sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold,
sociallovgivning, skatte- og momslovgivning og regnskab og revision mv.
Sexarbejde kan være et rigtig godt arbejde
Sexarbejde er omgivet af myter og fordomme, som bidrager afgørende til stigmatisering og
fordømmelse af sexarbejderne. SIO vil arbejde for at den danske forskning i sexarbejde forholder sig
redeligt til både eksisterende og ny forskning nationalt og internationalt, blandt andet ved at kræve at
der gives mulighed for at forskningen i størst muligt omfang gennemføres uafhængigt af religiøse og
politiske interesser. Ligeledes vil SIO arbejde for at danske forskere, som beskæftiger sig med
sexarbejde, både producerer og formidler forskning på et højt videnskabeligt niveau i
overensstemmelse med internationale standarder.
Accept af og respekt for sexarbejdere
SIO arbejder for at fremme accept af og respekt for sexarbejdere, Vi vil tale vores egen sag og kræver
retten til at bestemme over egen krop. SIO anerkender ikke, at ikke-sexarbejdere gør sig til talsmænd
for, hvad vi måtte mene eller synes om vores liv og tilværelse.
Imod enhver form for kriminalisering
SIO er imod enhver form for kriminalisering af branchen, hvor salg/køb af seksuelle ydelser foregår
frivilligt mellem myndige personer. Enhver form for kriminalisering af branchen har alvorlige
skadevirkninger og vil alene skabe grobund for øget udnyttelse, vold og kriminalitet i branchen, samt
yderligere forringelse af arbejdsbetingelserne såvel fysisk som psykisk, herunder en forøget
sundhedsrisiko. Skadevirkninger som først og fremmest rammer og skal bæres af sexarbejderne, hvor
de dårligst stillede sexarbejdere vil blive hårdest ramt.
SIO afviser enhver form for regulering eller kriminalisering, som alene foreslås vedtaget med baggrund i
”signalværdi”. SIO kræver, at der forud for gennemførelse af enhver form for regulering på området,
skal gennemføres grundige, uvildige undersøgelser af reguleringens effekt, således at det sikres, at
reguleringen ikke i sig selv er mere skadelig for sexarbejderne, end det reguleringen ellers var tænkt
som en beskyttelse imod.

Hjælp til sexarbejdere med alvorlige problemer
SIO afviser at sexarbejde i udgangspunktet eller i sig selv er skadeligt for den enkelte. SIO er dog
opmærksom på, at enkelte sexarbejdere har massive problemer, herunder psykiske, sociale,
økonomiske, problemer med rusmidler mv. Disse problemer skal hver især identificeres og afhjælpes
med relevante, bredspektrede tiltag.
SIO arbejder for fremme af rettigheder og muligheder for alle sexarbejdere. SIO anerkender, at der er
tvangselementer i enkelte dele af branchen. SIO prioriterer derfor højt at arbejde for fremme af
rettigheder og muligheder for de sexarbejdere, som måtte have problemer af eksempelvis social og
økonomisk karakter, for sexarbejdere der har været udsat for tvang, samt for sexarbejdere som ønsker
hjælp til at forlade branchen. Tungt gældsbelastede skal have udvidet adgang til gældssanering. De
dårligst stillede, ofte gadeprostituerede, skal tilbydes bolig, gældssanering, relevante, kvalificerede
behandlingstilbud, revalidering/uddannelse, førtidspension etc. Sexarbejdere, der har været udsat for
tvang og/eller handel, og som eventuelt har medvirket ved efterforskningen af bagmændene, bør
tilbydes opholdstilladelse, herunder sikkert ophold samt familiesammenføring.
Alle tvangselementer i branchen skal identificeres og håndteres på bedst mulig måde og de
pågældende sexarbejdere skal sikres frit lejde i forhold til skattemyndigheder samt de sociale
myndigheder.
Behovet for anonymitet
SIO vil sikre, at såvel bestyrelsesmedlemmer som menige medlemmer kan bevare deres anonymitet for
at kunne skærme sig selv, og ikke mindst familie og nære netværk, mod det fjendtlige miljø og den
stærke fordømmelse der aktuelt omgiver sexbranchen.
§ 3. Som medlemmer kan optages:
Stk. 1. Sexarbejdere og tidligere sexarbejdere.
Stk. 2. Med sexarbejdere menes personer som sælger eller har solgt seksuelle ydelser eller seksuelt
relaterede ydelser, så som pornofilmsaktører, strippere, telefonsexsælgere mv. I tvivlstilfælde om en
persons beskæftigelse er omfattet af begrebet ”sexarbejde”, afgøres spørgsmålet af bestyrelsen.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved ansøgning sendt pr. e-mail til bestyrelsen. I ansøgningen oplyses, om man
er sexarbejder eller tidligere sexarbejder.
Stk. 4. Medlemmerne har ubetinget tavshedspligt vedrørende hinandens forhold. Brud på
tavshedspligten medfører eksklusion.
Stk. 5. Eksklusion af et medlem kan kun ske ved gyldig grund. Beslutning herom træffes af bestyrelsen,
og skal vedtages endeligt ved 2/3 flertal ved næstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Meddelelse om appel vedrørende eksklusion til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest én måned efter bestyrelsens beslutning om eksklusion er tilstillet den pågældende.
§ 4. Generalforsamling:
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der holdes ordinær generalforsamling
en gang om året.
Stk. 2. Generalforsamlingen holdes på det sted, bestyrelsen måtte bestemme og kan henlægges til
afholdelse i en dertil oprettet e-gruppe. Tilmelding til deltagelse i e-generalforsamlingen skal ske senest
3 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling, som ligeledes kan henlægges til afholdelse i e-gruppe, afholdes efter
bestyrelsens bestemmelse, eller efter skriftligt begrundet anmodning herom fremsat til bestyrelsen fra
mindst 1/3 af medlemmerne.
Stk. 3. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens
foranstaltning og skal udsendes skriftligt (pr. e-mail, post eller SMS) med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4. I tilfælde af, at der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelse foretages
inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse ledsaget af forslag, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen afholdes senest 3 uger fra indkaldelsens dato.
Stk. 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der er sexarbejdere eller tidligere
sexarbejdere, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent af bestyrelsen eventuelt fastsat
kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Stk. 7. Der skrives referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet underskrives
af dirigenten og bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 9. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg vedrørende revision.
8. Eventuelt.
Dirigenten, som ikke må være valgt medlem af bestyrelsen, afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og
de på mødet gennemførte eventuelle afstemninger. Alle afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Afstemningen foretages ved håndsoprækning eller ved tilkendegivelse pr. e-mail.
§ 5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Et flertal af
bestyrelsesmedlemmerne, dvs. mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, skal være aktuelle sexarbejdere,
defineret som havende arbejdet i branchen indenfor det seneste år.
Bestyrelsen supplerer sig selv.
Stk. 2. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan af hensyn til bevarelse af anonymitet lade sig repræsentere
udadtil ved fuldmagt. Repræsentanten vælges suverænt af bestyrelsesmedlemmet og kan være en
person uden erfaring med sexarbejde. Repræsentanten har ingen selvstændige beføjelser, men har
under iagttagelse af fuld diskretion adgang til foreningens regnskaber, bestyrelsens forhandlinger,
beslutninger og referater mv.
Stk. 3. Valg af et bestyrelsesmedlem gælder for to år, og genvalg kan finde sted. I de lige årstal er 2
bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, presseansvarlig, ansvarlig for udenrigsanliggender,
sekretær og kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Af forretningsordenen skal foreningens presseprocedure fremgå, herunder hvem der er bemyndiget af
bestyrelsen til at udtale sig på vegne af foreningen til pressen samt om og hvorledes udtalelserne skal

være behandlet i et med hjemmel i forretningsordenen nedsat presseudvalg. Formanden for foreningen
samt det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for pressekontakt, såfremt denne person er en anden
end formanden, har faste pladser i presseudvalget. Bestyrelsen vælger frit øvrige medlemmer, som
også kan vælges blandt foreningens medlemmer.
Stk. 6. Bestyrelsen er beføjet til at nedsætte øvrige udvalg til varetagelse af særlige anliggender, samt
et forretningsudvalg udpeget af eller blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 7. Der føres referat over de på bestyrelsesmøder trufne beslutninger. Protokollen underskrives af
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, eller godkendes pr. e-mail. E-mail korrespondance
mellem bestyrelsesmedlemmerne vedrørende foreningsarbejdet bevares. Ansvaret herfor påhviler
sekretæren, ligesom det påhviler sekretæren at sørge for, at alle bestyrelsesmedlemmer samt disses
eventuelle repræsentanter er bekendt med korrespondancen.
§ 6. Tegningsret:
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved større
forpligtende dispositioner, herunder optagelse af lån og køb af fast ejendom, skal disse på forhånd
godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan skriftligt bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang, men kun
vedrørende almindelige daglige forretninger.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte eller tilknytte medarbejdere, herunder medlemmer af bestyrelsen, til at
varetage specifikke opgaver under bestyrelsens ansvar. Medarbejderne refererer til bestyrelsen.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
§ 7. Regnskab og økonomi.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal senest 1. februar være opgjort og
oversendt til revision.
Stk. 2. Foreningens midler tilvejebringes ved indtægtsdækket virksomhed, eventuelt fastsat kontingent,
frivillige donationer, søgte midler og projektudvikling evt. i samarbejde med offentlige myndigheder eller
andre mv.
§ 8. Opløsning.
Foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling (personligt
fremmøde eller henlagt til e-gruppe). Til vedtagelse af opløsningen kræves, at mindst 3/4 af
bestyrelsens medlemmer og 3/4 af foreningens fremmødte eller deltagende medlemmer stemmer
herfor. Efter en evt. opløsning tilfalder foreningens midler organisationer med velgørende formål efter
bestyrelsens valg.
§ 9. Kontingent.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte kontingent.
§ 10. Ikrafttrædelse.
Ballerup, natten efter fredag d. 29. februar 2008

