§ 1 Navn og relation
Selskabets navn er ´Dansk Selskab for Søvnmedicin´. Som internationalt navn benyttes :
´Danish Sleep Medicine Society´.
Selskabet er registreret som forening med CVR 3474 4033.
Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab (DMS) og European Sleep Research
Society (ESRS).
§ 2 Selskabets formål
er at udbrede kendskabet til søvn og søvnforstyrrelser.
1. Gennem Selskabets arbejde at fremme vilkårene for og kvaliteten af diagnosticering,
behandling og forskning indenfor søvn og søvnforstyrrelser,
2. at tage initiativ til uddannelse og undervisning vedrørende søvn og søvnforstyrrelser,
3. at rådgive offentlige myndigheder i problemstillinger vedrørende søvn og søvnforstyrrelser.
Formålet søges opfyldt ved kursus- og foredragsvirksomhed, litteraturformidling og faglige kontakter af
klinisk og forskningsmæssig art. Selskabet afholder mindst 1 årligt møde, gerne som internat.

§ 3 Medlemskab
1. Som medlemmer kan optages personer og firmaer med faglig interesse for søvn og
søvnsygdomme. Ansøgning om optagelse i Selskabet fremsendes til bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan udnævne honorære medlemmer.
2. Firmamedlemskab giver adgang til at modtage materiale som udsendes til de ordinære
medlemmer, og deltagelse i videnskabelige møder med et aftalt antal repræsentanter fra
firmaet. Firmamedlemskab giver ikke adgang til deltagelse og stemmeret ved
generalforsamlinger. Repræsentanter for firmaet kan uanset profession ikke indgå som
medlemmer af rådgivende arbejdsgrupper og udvalg som nedsættes af selskabet.
3. Udmeldelse af Selskabet kan ske skriftligt til kassereren inden den 1. januar.

§ 4 Bestyrelsen
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig
periode. Genvalg kan finde sted, dog højst 3 gange i træk. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand, sekretær og kasserer. Efter samlet nyvalg af bestyrelsen afgår 2 medlemmer
efter 1 år ved lodtrækning, der dog ikke omfatter formanden.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlem, eller i
tilfælde af bestyrelsesformandens forfald af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem.
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Der ydes godtgørelse til bestyrelsens medlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder med refusion af
afholdte udgifter til transport og eventuel overnatning ifølge bilag. Undtaget er bestyrelsesmøder
afholdt i forbindelse med medlemsmøder.

§ 5 Generalforsamlingen
er Selskabets øverste myndighed. Den afholdes i forbindelse med efterårsmødet, og indvarsles
skriftligt ved e-mail eller brev med mindst 4 ugers varsel til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde
en dagsorden med mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Godkendelse af budget, inkl. fastlæggelse af kontingent
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1. august få en sag optaget som
selvstændigt punkt på dagsordenen.
Der kan ikke træffes beslutning om emner, som ikke er optaget på den udsendte dagsorden.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling med beslutning af 2/3's flertal af de fremmødte.
Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, eksklusioner og Selskabets opløsning, afgøres
ved simpel stemmeflerhed.
Genvalg kan finde sted, dog højest 3 gange, med mindre mindst 2/3 af de tilstedeværende beslutter at
genvalg af en given person (eller flere) kan finde sted flere end 3 gange.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 2 måneder efter, at mindst 1/4 af
medlemmerne skriftligt har begæret det under samtidig angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles skriftligt ved e-mail eller brev med mindst 4 ugers
varsel. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der er angivet i dagsordenen.

§7

Regnskab og kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Selskabets regnskabsår følger det
normale kalenderår. Inden 28. februar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab for det forløbne
regnskabsår være tilstillet Selskabets revisor, der skal tilbagelevere det reviderede regnskab med
revisionspåtegning inden 15. marts.
Kontingent forfalder til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke indbetalt senest den 15. februar,
anses vedkommende medlem for udmeldt af Selskabet.
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Bestyrelsen kan beslutte at ansætte administrativ assistance til at udføre en del af kassererens
arbejdsopgaver. Selskabets midler indsættes på bankkonto. Der gives alene-bankfuldmagt til kasserer
og administrator/ et andet bestyrelsesmedlem. Begge har ansvar for via NetBank løbende at følge
med i bevægelser på bankkontoen. Bestyrelsen fastsætter regler for håndtering af fuldmagtsændringer og håndtering af Selskabets værdier. De valgte interne revisorer har fuld adgang til at se
bilag og bankudtog, også i årets løb.
Bestyrelsen kan tegne underslæbsforsikring. Bestyrelsen kan beslutte at der skal anvendes
godkendte revisorer, som supplement til de generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 8 Selskabets ophør
Selskabet kan opløses, såfremt en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3's flertal af
de fremmødte beslutter det.
Eventuel formue overdrages til Nordisk Selskab for Søvnforskning eller Dansk Medicinsk Selskab.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den xx. Xxxxx 2016
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