Vedtægstændringer Danske Dermatologers Organisation
Formanden har efter sonderende drøftelser i bestyrelsen stillet nedenståendende forslag til ændringer i
vedtægter. På den ordinære generalforsamling d. 24. november var ca. 25 medlemmer tilstede der alle
stemte for ændringerne.
Det blev vedtaget på den afholdte generalforsamling at der pga. ikke tilstrækkeligt fremmødte til
afstemning om vedtægtsændringer skulle holdes en Ekstarordinær Generalforsamling på
Efteruddannelseskursus d. 16. januar 2019.

For oprindelige tekst se venligst DDO´s hjemmeside https://ddoinfo.dk/love‐og‐vedtaegter/

§ 4. Medlemmernes pligter
Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster
samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger. Medlemmer er
forpligtigede til at orientere sig om afholdelse af generalforsamlingens afholdelse via DDO's
hjemmeside og evt. forny e‐mail oplysninger med henblik på indkaldelse (der informeres om at
oplysninger fx. vil blive brugt til mødeindkaldelser, herunder indkaldelse til generalforsamlinger).

§ 5. Generalforsamling
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på DDO's hjemmeside mindst 6 uger forud, samt ved e‐mail advisering til
hvert enkelt aktivt medlem om indkaldelse til generalforsamling og igen i forbindelse med
underretning om dagsordenen, der findes på hjemmesiden, mindst 2 uger forud for
generalforsamlingens afholdelse. "Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære
generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen til
generalforsamling."
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter
leder generalforsamlingen.
§ 7. Organisationens bestyrelse
Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer. Bestyrelsen kan suppleres med 1
ekstraordinært valgt medlem.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling med 3
medlemmer de ulige år og 4 medlemmer i lige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 4. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt ved, at der på
samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer efter ethvert valg sig selv med en formand, næstformand,
Kasserer, sekretær, websideansvarlig og en ansvarlig for opdatering af relevante oplysninger for
nynedsatte medlemmer. Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentant i FAS’
repræsentantskab og en suppleant for denne.

Følgende slettes i de eksisterende vedtægter:
Ændringer i speciallægeorganisationernes vedtægter skal godkendes af FAS’ bestyrelse, jf. FAS’
vedtægter § 7, stk. 3.
Forinden ændringsforslag forelægges til vedtagelse på en generalforsamling i
speciallægeorganisationen, bør der indhentes en forhåndsudtalelse herom fra FAS’ lovudvalg,
jf. FAS’ vedtægter § 12. Når vedtagelse på en generalforsamling er sket, skal
vedtægtsændringen atter forelægges lovudvalget forinden godkendelse i FAS’ bestyrelse.

