
 
Vedtægter for Dansk Selskab for Hæmostase og Trombose 
 
§ 1. 
 
Foreningens navn er Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Sekretariatets adresse 
angiver selskabets hjemsted. 
 
§ 2. 
 
Selskabets formål er: 
 
Stk. 1. 
At øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme og styrke danske lægers 
uddannelse inden for dette område; at fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for 
trombose og hæmostase; at skabe kontakt mellem de forskellige grene inden for trombose- 
og hæmostaseforskning i Danmark; at etablere samarbejde med tilsvarende selskaber i 
andre lande; at yde sagkyndig rådgivning til myndigheder og retsvæsen i Danmark. 
 
Stk. 2. 
Selskabets formål søges fremmet ved afholdelse af videnskabelige møder, symposier og 
postgraduat undervisning, ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller 
flere fonds til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt 
samarbejde og ved udarbejdelse af trykt materiale. 
 
 
 
 
§ 3. 
 
Foreningen tilstræber at arbejde i nær forbindelse med andre lægevidenskabelige selskaber 
med relaterede intressesfærer. 
 
 
§ 4. 
 
Stk. 1. 
Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre 
med relevant uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til foreningens formål. 
Personer, der er under uddannelse inden for et af ovennævnte fagområder eller, som er 
fuldtidsansat i medicinalindustrien, kan optages i foreningen, men har ingen stemmeret og 
er ikke valgbare til bestyrelsen. 
 
Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale 
optagelse, underrettes foreningens medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig 
indsigelse i løbet af fjorten dage, er ansøgeren optaget. Kan bestyrelsen ikke anbefale 
optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og 
meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde 
anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside. 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance ud over 
1 år sker udmeldelse automatisk. 



 
Stk. 2. 
Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan optages efter forslag af 
bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 majoritet herfor. 
 
Stk. 3. 
Som medlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i stk. 1 anførte regler. 
Virksomhedernes medarbejdere har ret til at overvære foreningens møder og til at deltage i 
foreningens kurser. Virksomhedernes medarbejdere har ikke stemmeret og er ikke valgbare 
til bestyrelsen. 
 
 
§ 5. 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes på 
generalforsamlingen ved simpelt flertal med de i §§4 og 12 nævnte undtagelser. Bestyrelsen 
varetager foreningens daglige drift. 
 
 
§ 6. 
 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand (vælges først) og 6 
ordinære medlemmer. Mindst 3 hovedspecialer bør være repræsenteret i bestyrelsen. Valg 
til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Et medlem, der 
har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan først nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år 
siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i op til 4 år, 
vælges som formand og genvalg kan finde sted en gang, såfremt den samlede funktionstid i 
bestyrelsen ikke vil overstige 6 år. Ligeledes kan et bestyrelsesmedlem, der fungerer som 
kasserer få udvidet sin funktionstid med 2 år af hensyn til kontinuiteten i funktionen.
Personer, der opstiller, men ikke opnår valg til bestyrelsen, fungerer som suppleanter og 
tilbydes at indtræde i bestyrelsen i rækkefølge svarende til opnåede stemmer. 
 
Stk. 2. 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede. 
 
Stk. 3. 
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for en funktionstid af 2 år. 
 
 
§ 7. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november og indkaldes med mindst l4 
dages varsel. Der skal udsendes dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. 
Dagsordenen skal mindst omfatte valg af dirigent, formandsberetning, beretning fra 
eventuelle udvalg, forelæggelse af revideret regnskab, valg til bestyrelsen, fastlæggelse af 
kontingenter samt eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen og forslag til kandidater til 
valg til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 
§ 8. 



 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 
den er lovligt indvarslet. Afstemningsprocedurer bestemmes af dirigenten; dog gennemføres 
afstemning skriftligt, såfremt mindst 6 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. 
Formandsvalg og valg af den øvrige bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. I andre sager 
gennemføres afstemning skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst 6 
tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved 
generalforsamlinger med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt. 
 
 
§ 9. 
 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. 
Når mindst 20 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær 
eneralforsamling, skal en sådan indkaldes inden 2 ugers forløb. 
 
 
§ 10. 
 
Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af forskellige 
opgaver og fastlægger deres kommissorium, og bestyrelsen udpeger medlemmer til disse 
hverv. 
 
Bestyrelsen afgør, hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, foreningen 
skal være tilsluttet. 
§ 11. 
 
Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
Kassereren udarbejder et budget og et regnskab, der senest 1 måned efter regnskabsårets 
afslutning afgives til revision hos de af foreningen valgte revisorer, der senest den 15. 
oktober tilbagesender regnskabet til bestyrelsen, ledsaget af deres bemærkninger. 
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingenternes størrelse. Firmaer betaler 10 
gange ordinært medlemskontingent for medlemskab for virksomheden. 
 
 
§ 12. 
 
Ændringer i vedtægterne kan foretages på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 
efter at forslag til vedtægtsændringer er skriftligt er tilstillet medlemmerne ved 
generalforsamlingens indvarsling. 
 
Vedtagelse af vedtægtsændringer forudsætter, at mere end halvdelen af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af 
de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende 
ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge 
tilfælde vedtages vedtægtsændringer ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed følges 
fremgangsmåden i § 8. 
 
 
§ 13. 
 



Forslag om opløsning af foreningen kan fremsættes på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. Forslaget skal være angivet på den udsendte dagsorden. Såfremt 
forslaget vedtages af generalforsamlingen med simpel majoritet, sendes forslaget til 
urafstemning blandt alle medlemmerne. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de 
afgivne stemmer er for ophævelse. 
 
Det afgøres ligeledes ved urafstemning, hvorledes foreningens eventuelle formue skal 
anvendes til de i § 2 nævnte formål. 
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