
LOVE FOR DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI 
 

§1 
 
Formål DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI har til formål at fremme den 

videnskabelige og uddannelsesmæssige udvikling af parasitologien ved afholdelse af 
møder, kurser og anden virksomhed. 

 
§2 

 
Medlemskab  DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI består af følgende medlemskategorier: 
 

a. Individuelle medlemmer. 
Som individuelle medlemmer af DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI kan 
optages personer, som gennem deres uddannelse, arbejde eller på anden måde har 
vist interesse for selskabets formål. For at blive optaget må vedkommende søge 
optagelse hos bestyrelsen, der foretager indstilling til generalforsamlingen. 
 

b. Æresmedlemmer. 
Æresmedlemmer udnævnes af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 
Som æresmedlemmer optages personer, der ønskes hædret for fremragende arbejde 
inden for selskabets arbejde. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet. 
 

c. Korresponderende medlemmer. 
Som korresponderende medlemmer kan selskabet på en generalforsamling, efter 
indstilling fra bestyrelsen, optage udenlandske forskere med interesse for selskabets 
fagområder. 
 

d. Industri- og handelsselskaber samt institutioner. 
Industri- og handelsselskaber samt institutioner, der driver forskning inden for 
selskabets fagområder, kan optages ved henvendelse til selskabets bestyrelse, der 
foranlediger spørgsmålet optaget på dagsordenen for en generalforsamling. 
Selskabernes og institutionernes medarbejdere kan deltage i de videnskabelige 
møder. 

 
§3 
 

Kontingent Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet 
betales ikke af medlemmer over 70 år, af æresmedlemmer eller af korresponderende 
medlemmer.  

 
§4 
 

Udmeldelse For individuelle medlemmer, industri- og handelsselskaber samt institutioner skal 
udmeldelse ske skriftligt og til 1. februar. Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent 
kontingent i 2 år, betragtes som udmeldt.  

  
Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller af 10 stemmeberettigede 
medlemmer inden 1. februar og afgøres på en generalforsamling. 

 
§5 
 

Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år mellem 1. marts og 31. maj og indkaldes skriftligt med mindst 3 
ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse, formandens beretning og så 
vidt muligt udvalgsberetninger samt revideret regnskab. 

 
 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Optagelse af nye medlemmer 
3. Kommentarer til formandens beretning 
4. Kommentarer til udvalgsberetninger 



5. Kommentarer til det reviderede regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
8. Valg af bestyrelse, evt. valg af formand 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
10. Eventuelt valg til udvalg jf. §8 
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 
12. Eventuelt 

 
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har kun individuelle medlemmer og 
æresmedlemmer. 

 
Medlemmerne kan senest en uge efter dagsordenens bekendtgørelse tilstille 
bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene skal udsendes 
til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel. 
 
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at 
mindst 10 af medlemmerne har begæret det med angivelse af forslag, som ønskes 
behandlet. Der føres protokol over forhandlingerne ved generalforsamlingen. Den 
skal godkendes og underskrives af dirigenten. 
 
Hovedpunktsreferat af forhandlingerne på en generalforsamling skal af bestyrelsen 
udsendes til samtlige medlemmer senest en måned efter generalforsamlingen. 
 

§6 
 

Afstemningsregler Generalforsamlingens dirigent vælges uden for bestyrelsen. Generalforsamlingens 
afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovene. 

 
 Såfremt dirigenten eller to af de fremmødte medlemmer stiller krav herom, skal 

afstemningen være skriftlig. 
 

§7 
 

Bestyrelsen Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 2 medicinere, 2 veterinærer og 2 
zoologer. 

 
 Kun de individuelle medlemmer og æresmedlemmer er valgbare og 

stemmeberettigede ved valg til bestyrelsen. Det bør tilstræbes, at 
bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer forskellige fag-, interesse- og aldersgrupper. 

 
 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden 

vælges direkte af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen er for 3 år, dog for 
suppleanter 1 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Udtræder formanden 
for bestyrelsen, vælger bestyrelsen selv en ny formand af sin midte, og dette valg 
betragtes som nyvalg. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsesmøder indkaldes så vidt muligt med 14 dages varsel, mindst 2 gange om 
året. Tre bestyrelsesmedlemmer kan begære bestyrelsesmøder afholdt.  

 
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede ved mødet inkl. 

formanden eller næstformanden. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

 
 Der skal inden for 14 dage efter bestyrelsesmøde udsendes hovedpunktsreferat til 

bestyrelsens medlemmer. 
 

§8 
 
Udvalg Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte forsknings-,uddannelses- eller 

andre udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Skriftligt kommissorium, som 



inkluderer tidsfrist, skal sendes til alle foreningens medlemmer senest 14 dage efter 
oprettelsen af udvalget. 

 
 Det bør tilstræbes, at udvalgsmedlemmerne repræsenterer forskellige fag-, interesse- 

og aldersgrupper. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af sådanne udvalg. 
 

§9 
 

Regnskab- og DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI’s regnskabsår er kalenderåret. 
administration 
 Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer 
  
 Det af kassereren per 31. december afsluttede regnskab skal være revisorerne i hænde 

senest 1. februar. 
 

§10 
 

Lovændringer Lovændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmers stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt til 
medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 
§11 

 
Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 

2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

 
 Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets 

stemmeberettigede medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved 
simpel stemmeflerhed stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 uger, højst 8 uger 
senere, afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan 
opløsning vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset antal af fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 

 
 Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af den 

eventuelle formue. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt 
medlemmerne, men skal henlægges i fonde med forskningsmæssige mål. 

 
Vedtaget af generalforsamlingen den 25. maj 1993. 

 
 
 

 
 
 

 
 


