Vedtægter - Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser
Vedtaget på generalforsamling d. 4. nov. 2013
§ 1 MÅLSÆTNING
Selskabet har til hovedopgave at udvikle og systematisere viden om, og forbedre
behandlingsmetoderne for sygdommene anoreksia nervosa, bulimia nervosa samt
tilgrænsende tilstande.
Denne målsætning opnås ved:
•
•
•
•
•

•

at fremme forskning inden for området, specielt forskning som forudsætter
samarbejde mellem forskellige behandlings- og/eller forskningsenheder.
at fremme samarbejdet mellem behandlingsenheder i landet og mellem disse og
forskere inden for området
at virke for at eksisterende og ny viden kan gøres tilgængelig for selskabets
medlemmer.
at fremme kontakter med tilsvarende organisationer
at fungere som et forum for nye kontakter og udveksling af erfaringer mellem
personer, som på forskellig vis arbejder professionelt med anoreksia nervosa,
bulimia nervosa samt tilgrænsende tilstande.
Selskabets arbejde skal foregå uafhængigt af økonomiske, politiske og religiøse
interesser.

§ 2 MEDLEMSKAB
Alle personer med en offentligt godkendt sundheds- eller socialfaglig uddannelse, der
professionelt arbejder med behandling og/eller forskning vedrørende spiseforstyrrelser
indbydes til at indgå som medlemmer i selskabet. Dispensation herfor kan gives af
bestyrelsen efter fastsatte regler. Medlemskabet indebærer samtidigt medlemskab af
Nordic Eating Disorders Society.
§ 3 MEDLEMSAFGIFT
Hvert medlem betaler til selskabet et årligt kontingent, som fastlægges af
generalforsamlingen.
§ 4 BESTYRELSE
Selskabets anliggende håndteres af en bestyrelse bestående af formand og højst 8 øvrige
bestyrelsesmedlemmer. For at betone selskabets tværfaglige karakter bør
bestyrelsesmedlemmerne om muligt repræsentere mindst 3 forskellige faggrupper og det
tilstræbes at bestyrelsen er bredt geografisk sammensat.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede. Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen, således at formand for bestyrelsen
vælges uafhængigt af den øvrige bestyrelse. Valgperioden er 2 år. For at sikre kontinuitet i
bestyrelsen tilstræbes at halvdelen af medlemmerne vælges på lige år og den resterende
del på ulige år. Ved det første valg til bestyrelsen vælges de første 3 medlemmer for en
periode på 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og
webredaktør på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 5 REVISORER
Der vælges 2 revisorer på generalforsamlingen til revision af selskabets regnskaber.
Revisorerne varetager dette arbejde i perioden mellem 2 ordinære generalforsamlinger.
§ 6 VALGKOMITE
Til forberedelse af valgene ved den ordinære generalforsamling kan en valgkomite
vælges. Denne består af 2 medlemmer, og vælges ved den aktuelle ordinære
generalforsamling.
§ 7 REGNSKABSÅR
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 8 MØDER
Selskabet afholder dels et ordinært årsmøde med ordinær generalforsamling før april
måneds udgang, og dels selskabsmøder, mindst et pr. år. Derudover kan ekstra møder
afholdes ved behov. Tidspunkt og sted for møderne bestemmes af bestyrelsen under
iagttagelse af, at indkaldelse til besluttende møder skal udsendes senest 14 dage før
mødets afholdelse.
§ 9 ÅRSMØDETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Det ordinære årsmødes generalforsamling afholdes før april måneds udgang. På
generalforsamlingen skal følgende emner behandles:
1. Valg af dirigent, referent og valgkomité
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revisorernes beretning.
4. Valg af:
a. formand
b. bestyrelsesmedlemmer
d. to revisorer
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Evt.
§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF SELSKABET
Ændringer af disse vedtægter kan ske ved 2/3 flertal ved en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Opløsning af selskabet besluttes af to på hinanden følgende møder,
hvoraf det ene skal være en ordinær generalforsamling. Ved opløsning af selskabet
overlades selskabets formue til kundskabssøgende, patientstøttende eller
sundhedsfremmende virksomhed, som det besluttes på den sidste generalforsamling.

