
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dansk Smerteforum 

 
              Vedtægter                                                      

 
  Maj 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1: Selskabets navn er: Dansk Smerteforum. 
 Selskabets engelske navn er: Danish Pain Society 

Selskabet er et kapitel (Chapter) under selskabet ”International Association for The Study of 

Pain” (IASP) og følger som sådan IASP’s vedtægter (bylaws) 

 

§ 2: Selskabets formål er: 

 Som en non-profit organisation: 
 - at fremme kendskabet til smerter, smertebehandling og forskning i  

  Danmark. 

 - at støtte og arbejde for gennemførelse af IASP’s overordnede initiativer og målsætninger 
 - at virke politisk i dansk sammenhæng for at optimere behandlingstilbud til smertepatienter 

ved oplysning, rådgivning, debatdeltagelse m.v. 

 - at fremme samarbejde og vidensdeling mellem basal og klinisk smerteforskning nationalt og 
internationalt 

 - at fremme samarbejde og vidensdeling mellem smerteforskere og klinikere 

 - at fremme tværfaglig samt multidisciplinær forståelse og indsats i forhold til håndtering og 
udvikling af smertebehandling i Danmark 

 - at samarbejde med Scandinavian Association for the Study of Pain (newSASP) og The 

European Federation of IASP Chapters (EFIC) 
 - at afholde videnskabelige møder og forestå undervisning og støtte videreuddannelse med 

hensyn til at udbrede viden om smertebehandling og fremme smerteforskning 

 - at formidle smerterelateret viden på anden måde, herunder ift. sundhedsprofessionelle 
udenfor smertekredse, som behandler patienter med smerter som ikke er tilknyttet 

multidisciplinære smertecentre 

 
§ 3: stk.1 Optagelse af medlemmer: 

  - som ordinære medlemmer kan optages forskere og autoriseret  
   sundhedspersonale med interesse for selskabets formål. 

  - skriftlig ansøgning om medlemskab indsendes til og bekræftes af  

   bestyrelsen. 
  - ordinært medlemskab giver stemmeret ved Dansk Smerteforums  

   generalforsamling. 

  - ansatte i medicinal- og medicoindustrien kan opnå associeret medlemskab. Ansøgning 

   om og tildeling af associeret medlemskab foregår som for ordinære medlemmer  

  - associerede medlemmer har ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen. 
 

 stk.2 Udmeldelse: 
  - sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren. 

  - kontingent restance i 1 år betragtes som udmeldelse. 

   Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. 
 stk.3 Eksklusion: 

  - kan ske efter 2/3 flertalsbeslutning på en generalforsamling. 

 stk.4 Kontingent: 
  - fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. 

 

§ 4:  stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 stk. 2 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor 

 

§ 5: stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 
  - Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. marts til den 31. 

   maj i Danmark. 

  - Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 6 ugers varsel. Der 
   skal udsendes dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen, indeholdende navnene 

   på kandidater til bestyrelsen og revisorer samt eventuelle udvalg. Dagsordenen skal 

   bilægges evt. indkomne forslag og budgetforslag for det kommende år 
 

 

 



 stk.2 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremsendte forslag 

4. Beretning fra nedsatte udvalg 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år 

7. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

8. Evt. valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af revisorer 

11. Evt. valg af udvalgsmedlemmer 
12. Eventuelt 

 

 stk.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes  
   skriftligt til formanden, senest 4 uger før generalforsamlingen. 

  - kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning. 

  - ændringer af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer, alle  
   andre forslag kræver simpelt flertal. 

  - afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 3  

   medlemmer kræver skriftlig afstemning (se dog § 7 stk.1). 
  - sekretæren udsender referat af generalforsamlingen til alle medlemmer. 

  - stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende  

   medlem kan kun have 1 fuldmagt. 
  - bestyrelsen kan beslutte at afhold elektroniske valg. I så fald skal valgproceduren være 

beskrevet samtidig med at indkaldelse til generalforsamling offentliggøres, senest 6 uger før 
generalforsamlingen 

 

§ 6: stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel,  
   såfremt mindst 1/3 af medlemmerne eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer  

   fremsender skriftligt ønske herom til formanden. Indkaldelsen skal ske  

   senest 8 uger efter at anmodningen er modtaget af formanden. 

 

 

§ 7:          stk. 1:  Dansk Smerteforum bestyres af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer  
 

                stk. 2:  Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt 

  selskabets ordinære medlemmer ved simpelt flertal. I ulige år vælges formand og 2 
 bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er for såvel 

formand som bestyrelsesmedlemmer 2 år. Valgperioden går fra 1. maj til 30. april.  
. Gældende pr. 13.04.2010. 
  

                stk. 3:  Bestyrelsen skal, under forudsætning af at der er opstillet kandidater, bestå af mindst 

 3 faggrupper 
 

                stk. 4:  Såfremt formand eller et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i en valgperiode, 

 afholdes suppleringsvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
 

stk. 5: Bestyrelsesmedlemmer og formand kan maksimalt genvælges 2 gange, dvs. den  maksimale 

funktionsperiode er 6 år. 
 

stk. 6:  Forslag til kandidater til formand og bestyrelsesmedlemmer fremsendes til den  siddende 

formand mindst 4 uger før den ordinære generalforsamling.  
 

                 stk. 7:  Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 

 
                 stk. 8:  Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

 
                 stk. 9:  Selskabet tegnes af formanden. 

 

 

§ 8:          stk. 1:  Dansk Smerteforums økonomiske dispositioner kontrolleres af 2 revisorer. 

 

                stk. 2:  Generalforsamlingen vælger hvert år blandt selskabets ordinære medlemmer en revisor 
 med en funktionsperiode på 2 år. 

 

stk. 3:  Forslag til revisorer fremsendes til den siddende formand mindst 4 uger før den  ordinære 
generalforsamling.  

  

§ 9: stk.1.  Bestyrelsen og/eller generalforsamlingen kan nedsætte udvalg og udpege  
 medlemmer hertil. De af bestyrelsen nedsatte udvalg skal godkendes ved  

 den førstkommende ordinære generalforsamling. 

   Valgperioden skal være indeholdt i det nedsatte udvalgs kommissorium. 
 stk.2 Nedsatte udvalg refererer direkte til bestyrelsen og afgiver skriftlig  

   beretning til generalforsamlingen. 

 
§10:   Medlemskab af selskabet og Dansk Smerteforum’s navn må ikke anvendes  

   i kommerciel sammenhæng. 

 
§ 11: stk.1 Selskabets opløsning eller sammenlægning med andre selskaber kan kun  

   finde sted efter behandling på en generalforsamling med efterfølgende  

   urafstemning, hvoraf mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for  
   forslaget. 

 stk.2 Ved opløsning af selskabet afgør et simpelt flertal ved den afsluttende  
   generalforsamling anvendelsen af selskabets aktiver. 

 

 
Vedtaget d. 5. februar 1994. 

Revideret: 23. marts 1996, 21. marts 1999, 25. marts 2001, 7. april 2002, 28 marts 2004, 3. april 2005,  

1. april 2006, 14. april 2007, 12. april 2008, 21. marts 2009, 25. juni 2010 samt maj 2011. 3. februar 2016 

(Foreningen stiftet d. 5. februar 1994) 

 


