Vedtægter for

HYPERHIDROSEFORENINGEN
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Hyperhidroseforeningen.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i København.
Stk. 3. Sekretariatet og foreningens postadresse er hos den enhver tid siddende formand.

§ 2. Formål
Stk. 1. Hyperhidroseforeningen har til formål at udbrede kendskabet til sygdommen
hyperhidrose.
Stk. 2. Hyperhidroseforeningen skal virke for:
-

At øge kendskabet til de faktorer, der påvirker en person med hyperhidrose.

-

At formidle viden både til personer med hyperhidrose samt relevante
interessenter. Her kan nævnes pårørende, institutioner, praktiserende læger,
hospitaler, statslige, regionale og kommunale myndigheder samt den brede
befolkning i det hele taget.

-

At støtte og fremme udvikling og forskning inden for feltet.

-

At fremme behandlingsmulighederne for patienter med hyperhidrose.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Enkeltpersoner, som lider af hyperhidrose, og pårørende kan optages i foreningen.
Stk. 2. Enkeltpersoner med interesse for hyperhidrose kan ligeledes optages i foreningen samt
institutioner, selskaber, kommuner og organisationer.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til Hyperhidroseforeningen.
Stk. 4. Kontingent for enkeltpersoner fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling for
det kommende regnskabsår.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.
Stk. 6. Foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål. En
eksklusion skal behandles på den førstkommende generelforsamling. Under særlige
omstændigheder kan bestyrelsen foretage en eksklusion med øjeblikkelig virkning.
Medlemmerne skal underrettes.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt med mindst fire ugers varsel ved brev
eller e-mail med vedhæftet dagsorden.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent som leder generalforsamlingen
2) Valg af referent.
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3) Formandens/bestyrelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Behandling af indkomne forslag
9) Eventuelt
Stk. 4. Indkomne forslag eller forslag til vedtægtsændringer skal ske skriftligt og senest 2 uger
før den ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Under særlige omstændigheder kan afstemningen gøres anonymt.
Stk. 6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En indkaldelse skal være
medlemmer i hænde 2 uger forinden.
Stk. 7. Foreningens medlemmer kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
hvilket kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer har underskrevet et ønske herom. En
indkaldelse skal være medlemmer i hænde 2 uger forinden.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1. Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv og består af minimum en:
-

Formand

-

Næstformand

-

Kasserer

-

Sekretær

-

1-2 bestyrelsesmedlemmer

-

Suppleant

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for
et år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme
afgørende.
Stk. 4. Senest 2 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer samt en sekretær.
Stk. 5. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen, der bør afholde 4 møder årligt, fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Den kan nedsætte undervalg og arbejdsgrupper i varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 7. Formanden - og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt,
dog mindst 2 gange årligt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det
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overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er
kommet til formandens kundskab.

§ 7. Regnskab og revision
Stk. 1. Hyperhidroseforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, som løbende underretter bestyrelsen.
Stk. 4. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor. Revisor skal fremlægge
eventuelle bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning i regnskabet.
Stk. 5. Foreningens midler anbringes på en konto i et dansk pengeinstitut.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved eventuelt optagelse af lån tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse. Lån kan kun optages ved godkendelse fra generalforsamlingen. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse af de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslag fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal være tilsendt bestyrelsen minimum 2 uger før
generalforsamlingen.
Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Ikrafttrædelsesbestemmelse
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. april 2015,
og træder umiddelbart i kraft.
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