VEDTÆGTER FOR DANSK SELSKAB FOR PARASITOLOGI
Navn og formål
§1
Stk. 1

Selskabets navn er Dansk Selskab for Parasitologi. Selskabets engelske navn er Danish Society for
Parasitology. Selskabets navn kan forkortes til DSP, når betydningen er klar.

Stk. 2

Selskabets interesseområde er parasitologisk forskning, hvorved forstås alle aspekter af forskning
i endo‐ og ekto‐parasitter hos mennesker, husdyr og vilde dyr, herunder parasitternes
transmission, økologi, og værts‐parasit interaktioner.

Stk. 3

Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og uddannelsesmæssige udvikling af
parasitologien ved afholdelse af møder, kurser og anden virksomhed.

Stk. 4

Selskabets hovedsprog er dansk, men for at sikre størst mulig tilgængelighed kan ethvert af
selskabets møder afholdes på engelsk, såfremt der er behov for det. Skriftligt materiale kan
ligeledes udformes på engelsk efter behov.

Stk. 5

Selskabets vedtægter udformes på dansk og eventuelt også på engelsk. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske version gældende.
Medlemskab
§2

Stk. 1

Selskabet har følgende medlemskategorier, der kan deltage i alle selskabets aktiviteter, bortset
fra bestyrelsesmøder:
a. Individuelle medlemmer. Personer, som gennem deres uddannelse, arbejde eller på anden
måde har vist interesse for selskabets formål. Optagelse sker ved indbetaling af det til enhver
tid gældende kontingent. Optagelsen skal ratificeres ved førstkommende generalforsamling,
der ligger mindst en måned efter indmeldelse. Et flertal blandt bestyrelsens medlemmer kan
nedlægge veto mod ratifikation.
b. Æresmedlemmer. Udnævnelse sker på 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 blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Æresmedlemmer har stemmeret som individuelle
medlemmer.
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c. Industri‐ og handelsselskaber samt institutioner. Industri‐ og handelsselskaber samt
institutioner, der driver forskning inden for parasitologi. Optagelse sker på samme måde som
for individuelle medlemmer.
Stk. 2

Stemmeret ved afstemninger i selskabet
a. Individuelle medlemmer og æresmedlemmer er først stemmeberettigede efter at deres
medlemskab er ratificeret (jf. §1, stk. 1)
b. Individuelle medlemmer, der på trods af anmodning om indbetaling af forfaldent
kontingent er i kontingent‐restance på afstemningstidspunktet har ikke stemmeret.
c. Industri‐ og handelsselskaber samt institutioner har aldrig stemmeret.
Kontingent
§3

Stk. 1

Medlemskontingentets størrelse for de forskellige medlemskategorier fastsættes på
generalforsamlingen.

Stk. 2

Kontingentets gyldighed følger kalenderåret. For alle medlemskategorier reduceres kontingentet
med 50% efter indmeldelse efter 30. juni.

Stk. 3

Hvis medlemskab ikke kan ratificeres (jf. §1, stk. 1) tilbagebetales det indbetalte kontingent,
bortset fra de dermed forbundne omkostninger.
Udmeldelse
§4

Stk. 1

Frivillig udmeldelse med øjeblikkelig virkning kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til
selskabets bestyrelse. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 2

Medlemmer, der på trods af anmodning om indbetaling af forfaldent kontingent har været i
kontingent‐restance i mere end 1 år udmeldes automatisk.

Stk. 2

Bestyrelsen eller en gruppe på mindst 10 stemmeberettigede medlemmer kan senest en måned
inden en generalforsamling indstille medlemmer (alle kategorier) til eksklusion. Indstillingen skal
være sagligt begrundet og skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen. Indstillede
medlemmer ekskluderes automatisk med virkning fra generalforsamlingens dato, med mindre et
flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer
modsætter sig den foreslåede eksklusion. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
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Generalforsamling
§5
Stk. 1

Generalforsamlinger er selskabets øverste myndighed. Kun selskabets medlemmer har adgang til
selskabets generalforsamlinger.

Stk. 2

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.

Stk. 3

Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, inkl. kommentar og afstemning om godkendelse
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab, inkl. kommentar og afstemning
om godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indmeldelse og eksklusion af medlemmer
6. Beretning fra nedsatte udvalg, inkl. kommentar og evt. afstemning om godkendelse
7. Indsendte forslag fra medlemmerne
8. Valg af bestyrelses medlemmer, inklusiv formand, samt bestyrelses‐suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og suppleant(er) for disse
10. Nedsættelse af eventuelle udvalg, jf. §7
11. Eventuelt

Stk. 4

Ethvert medlem af selskabet kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal
stilles skriftligt til bestyrelsen senest en uge efter udsendelsen af dagsordenen til den ordinære
general forsamling. Rettidigt indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne senest en uge før
generalforsamlingen.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 10 af selskabets
medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen om det, med angivelse af forslag, som ønskes
behandlet.

Stk. 6

Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling skal og kan kun indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag.
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Stk. 7

Der skal tages beslutningsreferat af alle generalforsamlinger. Referatet skal underskrives af
dirigenten, og skal udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamling er
afholdt.

Stk. 8

Hvis mindst et medlem anmoder om det, skal der stemmes om beslutningspunkter på
dagsordenen (pkt. 1‐10). Afgørelse sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens, eller dennes
stedfortræders, stemme udslagsgivende.

Stk. 9

Afstemninger sker ved håndsoprækning, eller ved skriftlig afstemning hvis mindst et medlem
ønsker det.
Bestyrelsen
§6

Stk. 1

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges blandt individuelle og æresmedlemmer af
selskabet. Det bør tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer selskabet bredt.

Stk. 2

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv
(næstformand, sekretær og kasserer).

Stk. 3

Bestyrelsen og dens suppleanter vælges for 3 år. Umiddelbart genvalg kan som udgangspunkt kun
finde sted én gang. Udtræder formanden af bestyrelsen før tid, vælger bestyrelsen selv en ny
formand af sin midte, og dette valg betragtes som nyvalg. Bestyrelsen fastlægger selv sin
forretningsorden.

Stk. 4

Bestyrelsesmøder afholder møder regelmæssigt, dog minimum 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder
indkaldes så vidt muligt med 14 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal desuden afholdes snarest
muligt, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 5

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.

Stk. 6

Der skal tages beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder. Referatet skal udsendes til alle
bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Beslutningsreferatet godkendes
ved næstfølgende møde.
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Udvalg
§7
Stk. 1

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver
inden for selskabets interesseområder. Skriftligt kommissorium, som inkluderer tidsfrist, skal
sendes til alle selskabets medlemmer senest 14 dage efter oprettelsen af udvalget.

Stk. 2

Det bør tilstræbes, at udvalgsmedlemmerne repræsenterer selskabet bredt. Mindst ét
bestyrelsesmedlem skal være medlem af udvalget.
Regnskab og administration
§8

Stk. 1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Regnskabet skal revideres og godkendes af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3

Det af kassereren per 31. december afsluttede regnskab skal være revisorerne i hænde senest 1.
februar.
Vedtægtsændringer
§9

Stk. 1

Selskabets vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Godkendelse af ændringsforslag skal
ske med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Ændringsforslag til
vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Selskabets opløsning
§11

Stk. 1

Beslutning om selskabets opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2

Hvis opløsning ikke kan ske i henhold til Stk. 1, men at der blandt de tilstedeværende medlemmer
er simpelt flertal for opløsning, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter
gældende regler. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 2 måneder efter
indkaldelsen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan selskabets opløsning vedtages med
simpelt flertal og uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
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Stk. 3

Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets eventuelle
formue. Formuen må ikke udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal anvendes til
relevante forskningsmæssige formål.

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2020.
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