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Dansk Forening for V
OSTEOGENTSIS IMPERTECIA

S vedtaster S

s l
Navn og Adresse

Foreningens navn er "Dansk forening for
Osteogenesis lmperfecta" med binavnene'DFOI'
og "The Danish Osteogenesis lmperfecta
Society".

Foreningens hjemsted er formandens adresse i
Danmark.
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FormAl

Foreningen er en for Danmark, Gronland og
Ferserne dekkende organisation for alle, der
har Osteogenesis lmperfecta (Ol) eller som er
interesseret i Ol.

Det er foreningens formAl:
- at udove ridgivende, oplysende og hjalpsom

virksomhed til alle, der har Ol og deres
familier.

- at udbrede kendskabet til Ol p6 sygehuse og
andre behandlende institutioner.

- at arbejde for, at myndighederne skalfA
kendskab til Ol og gruppens specielle
problemer.

- at fremme den sundhedsfaglige behandling
af og forskning i Ol.

- at arbejde for kontakt tiltilsvarende
foreninger i Danmark og andre lande.
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Medlemskab

Ret til medlemskab har alle personer, som har Ol
eller har et sjaldent syndrom, der er klinisk nert
beslagtet med Ol samt myndige personer, der
er, eller har veret, foraldre, born, ssskende eller
agtefaller til disse.
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Alle kan optages som stottemedlemmer.
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Et medlem, der modarbejder eller pi anden
mide skader foreningen, kan ekskluderes af
bestyrelsen.

Beslutningen om eksklusion skal vere skriftligt
begrundet.

Beslutningen om eksklusion kan af det
pigaldende medlem skriftligt indankes for den
kom mende generalforsamling.
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Kontingent

Medlemskontingent betales 6rligt, med frist den
1. marts.

Genera lforsam I i ngen fastsetter konti ngentets
stsrrelse.
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Okonomi

Foreningens skonomiske grundlag soges sA vidt
mulig dakket ved sogning af private og offentlige
midler.

Foreningens likvide formue skal placeres pA
konto i et dansk pengeinstitut.

Belob pi over kr. 2.000,00, kan kun heves efter
bestyrelsens vedtagelse.

Udl6n af formuen er ikke tilladt.
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Regnskab

Foreningens regnskabsir er kalenderAret.

Regnskabet skal vere afleveret til foreningens
revisor, inden den 15. februar.

Foreningens revisor skal vare statsa utoriseret.
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Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af
bestyrelsen, der bestir af 9 medlemmer og 2
suppleanter.

Bestyrelsen valges af generalforsamlingen tor 2
6r, dog s6ledes, at halvdelen er pi valg hvert 2.
Ar.

Forste gang valges alle for 2 Ar, og det afgores
ved lodtrekning, hvem der er pA valg det
folgende Ar.

Suppleanter valges for et 6r af gangen.



Bestyrelsesmedlemmer skal vere bosiddende i
Danmark, myndige og medlemmer jfr. $ 3.

Genvalg kan finde sted.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv, og valger
blandt bestyrelsens medlemmer formand,
nastformand, sekreter og kasserer.

Bestyrelsen antager en ekstern Statsa utoriseret
revisor til revision og kontrol af foreningens
regnskaber.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nAr mindst 1/2
af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stem me afgorende.

Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at
mode, kan efter anmodning tilkobles telefonen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 2 uger far
msdet have skriftlig indkaldelse til bestyrelses-
m@der, vedlagt dagsorden.

Bestyrelsesmsderne skal afholdes i Danmark, og
afholdes mindst 2 gange 6rligt, eller ndr
formanden eller et flertal i bestyrelsen snsker
det.

Bestyrelsen skal fsre protokol.

s 1 1
Tegning og prokura

Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med
tre bestyrelsesmedlemmer eller nestformanden i
forening med tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
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Fagpersoner

Til foreningen knyttes fagpersoner, der bistAr
foreningen med viden om forsknings- og
behandlingsmassige resultater og fremskridt.
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Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens sverste
myndighed.

Ordinar generalforsamling skal afholdes hvert 6r
senest d. 1/6 pA et sted, som fastsattes af
bestyrelsen.

Ekstraordinar generalforsamling kan afholdes,
sAfremt bestyrelsen finder det nsdvendigt; og
skal afholdes, hvis 114 af de stemmeberettigede

medlemmer skriftligt til formanden fremsetter
krav herom med motiveret dagsorden.

Ekstraordinar generalforsamling skal afholdes
inden 2 mAneder efter anmodningen.

Der fores protokol for det pA
generalforsam lingerne passerede.
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Adgang til generalforsamlingen har alle
medlemmer og stottemedlemmer, der har betalt
kontingent, samt de i $ 11 navnte fagpersoner.

Indkaldelse med dagsorden og udkast til
6rsregnskab, skal tilsendes alle medlemmer
senest 3 uger far madet
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Medlemmer, der onsker sager til beslutning pA
dagsordenen, mA meddele bestyrelsen dette
skriftligt, senest 4 uger for generalforsamlingen.
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Dagsorden for ordiner generalforsamling skal
mindst indeholde folgende punkter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremleggelse af 6rsregnskab til
godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.
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P6 generalforsamlingen har hvert medlemskab,
jfr. $ 3, 6n stemme. Vergen kan stemme pA
vegne af umyndige medlemmer.

Ststtemedlemmer og fagpersoner har ikke
stemmeret, men har tale- og forslagsret.

Ved stemmelighed er formandens stemme
afgorende.

Stemmeberettigede medlemmer kan stemme via
fuldmagt til et andet medlem, der er til stede pi
generalforsamlingen.

En person kan ikke modtage mere end 3 fuld-
magter.
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Andringer af vedtagterne skal vedtages med
213 flerlal af de pi generalforsamlingen
fremmsdte medlemmer.
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Skriftligt forslag til andringer af vedtegterne,
skal udsendes t i l  medlemmerne senest sammen
med indkaldelsen.
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Oplosning af foreningen kan kun ske, s6fremt
der pd to af hinanden folgende
generalforsamlinger med mindst 6 ugers
mellemrum blandt de fremmsdte er 213 flertal
herfor.

Foreningens formue og ovrige aktiver skal i
t i l felde af oplosning t i l falde en l ignende patient-
forening med et almennyttigt form6l.

De hermed reviderede vedtagter, er vedtaget
pd den ordinare generalforsam ling,

Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter,
Snoghoj, 7000 Fredericia.

Dato:  10.  apr i l  2011

DFOI's bestyrelse:
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Medlemskab og afstemning
pA generalforsamling
Dette afsnit er for at give klarhed omkring reglerne for
medlemskab og afste m ni ng pd ge neralforsaml ing.

Stemmeregler og reglerne for medlemskab har ofte
givet anledning til sporgsm6l og usikkerhed ved
generalforsamlinger. Her forsoges, at kaste lys over
reglerne, som de st6r i vedtegterne.

Foreningen har afskaffet familie-medlemskaber, da
vedtagterne blev revideret i 1999. Herefter har
foreningen kun haft personlige medlemskaber. Til
gengald kan der optages flere stemmeberettigede
medlemmer end tidligere.

Stemmereglerne finder vi i $$ 14 og 17 i vedtagterne.
Reglerne bestemmer hvem, der har adgang til
generalforsamlingen, hvem der har stemmeret, og
hvem der blot har tale og forslagsret.

Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme.

Hvis et givent medlem er umyndig kan vargen
stemme pi det umyndige medlems vegne.

Hvem kan si vare stemmeberettiget medlem og
dermed opni stemmeret?
Reglerne herom stir ivedtagternes $ 3.

Alle personer med Ol, eller et andet sjaldent syndrom
som klinisk er nart beslegtet med Ol samt myndige
personer, der er eller har veret foreldre, bsrn,
soskende eller agtefaller til disse, kan tegne 6t
medlemskab og dermed vere stemmeberettiget.

Foreningen har kun personlige medlemskaber.
Tilgengald kan familiemedlemmer sA opn6
medlemskab, ogsA selvom de ikke har Ol.

Typiske eksempler pi medlemskab:
o Alle, med diagnosen Ol eller et lignende syndrom,

uanset alder. (For umyndige medlemmer kan
vergen afgive stemme).

. Foreldre, born, soskende og agtefeller. Disse
personer skal dog vare myndige.
Ol-personen behaver ikke at vere i live.

Det betyder eksempelvis:
. At umyndige soskende, som ikke selv har Ol, ikke

kan vare stemmeberettiget medlem.
r At samlevere og bedsteforaldre ikke kan vare

stemmeberettig ede med lemmer.
De kan dog bllve ststtemedlemmer.
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