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Et medlem,der modarbejder
ellerpi anden
mide skaderforeningen,
kanekskluderes
af
bestyrelsen.
Beslutningen
om eksklusion
skalvere skriftligt
begrundet.

S vedtasterS

Beslutningen
om eksklusion
kanaf det
pigaldendemedlemskriftligt
indankes
for den
kommendegeneralforsamling.
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Kontingent
Medlemskontingent
betales6rligt,medfristden
1. marts.
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Navnog Adresse
Foreningens
navner "Danskforeningfor
Osteogenesis
lmperfecta"
medbinavnene'DFOI'
og "TheDanishOsteogenesis
lmperfecta
Society".
Foreningens
hjemsted
er formandens
adressei
Danmark.

s2

FormAl
Foreningen
er en for Danmark,
Gronlandog
Fersernedekkendeorganisation
for alle,der
harOsteogenesis
lmperfecta
(Ol)ellersomer
interesseret
i Ol.
Deter foreningens
formAl:
- at udoveridgivende,oplysende
og hjalpsom
virksomhed
til alle,der harOl og deres
familier.
- at udbredekendskabet
til Ol p6 sygehuseog
andrebehandlende
institutioner.
- at arbejdefor,at myndighederne
skalfA
kendskab
til Ol og gruppens
specielle
problemer.
- at fremmedensundhedsfaglige
behandling
af og forskningi Ol.
- at arbejdefor kontakttiltilsvarende
foreninger
i Danmarkog andrelande.
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Medlemskab
Rettil medlemskab
harallepersoner,
somharOl
ellerharet sjaldentsyndrom,
derer klinisknert
beslagtetmedOl samtmyndigepersoner,
der
er, ellerharveret, foraldre,born,ssskendeeller
agtefallertil disse.
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Allekanoptagessomstottemedlemmer.

Generalforsam
Iingenfastsetterkontingentets
stsrrelse.
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Okonomi
Foreningens
grundlagsogessAvidt
skonomiske
muligdakket vedsogningaf privateog offentlige
midler.
Foreningens
likvideformueskalplacerespA
kontoi et danskpengeinstitut.
Belobpi overkr.2.000,00,
kankunheves efter
bestyrelsens
vedtagelse.
Udl6naf formuener ikketilladt.
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Regnskab
Foreningens
regnskabsir
er kalenderAret.
Regnskabet
skalvere afleverettil foreningens
revisor,indenden 15.februar.
Foreningens
revisorskalvare statsautoriseret.
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Bestyrelsen
Foreningens
dagligeledelsevaretages
af
bestyrelsen,
der bestir af 9 medlemmer
og 2
suppleanter.
Bestyrelsen
valgesaf generalforsamlingen
tor2
6r,dogs6ledes,
at halvdelen
er pi valghvert2.
Ar.
Forstegangvalges allefor 2 Ar,og det afgores
vedlodtrekning,
hvemderer pAvalgdet
folgendeAr.
Suppleanter
valgesfor et 6r af gangen.

i
skalvere bosiddende
Bestyrelsesmedlemmer
jfr.
3.
medlemmer
myndigeog
Danmark,
$

fremsetter
til formanden
skriftligt
medlemmer
kravherommedmotiveretdagsorden.

Genvalgkanfindested.

generalforsamling
skalafholdes
Ekstraordinar
efteranmodningen.
inden2 mAneder
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sigselv,og valger
konstituerer
Bestyrelsen
medlemmer
formand,
blandtbestyrelsens
nastformand,sekreterog kasserer.

Derforesprotokolfor det pA
generalforsam
lingernepasserede.
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Bestyrelsen
antageren eksternStatsautoriseret
revisortil revisionog kontrolaf foreningens
regnskaber.

haralle
Adgangtil generalforsamlingen
der harbetalt
og stottemedlemmer,
medlemmer
samtde i $ 11 navntefagpersoner.
kontingent,

nArmindst1/2
Bestyrelsen
er beslutningsdygtig,
er
er til stede.Vedstemmelighed
af bestyrelsen
formandens
stemme afgorende.

og udkasttil
meddagsorden
Indkaldelse
allemedlemmer
skaltilsendes
6rsregnskab,
senest3 ugerfar madet

der er forhindreti at
Et bestyrelsesmedlem,
telefonen.
tilkobles
mode,kanefteranmodning
skalsenest2 ugerfar
Bestyrelsesmedlemmerne
til bestyrelsesmsdethaveskriftligindkaldelse
vedlagtdagsorden.
m@der,
og
skalafholdesi Danmark,
Bestyrelsesmsderne
afholdesmindst2 gange6rligt,ellerndr
elleret flertali bestyrelsen
snsker
formanden
det.
Bestyrelsen
skalfsre protokol.
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Tegningog prokura
Bestyrelsen
tegnesaf formandeni foreningmed
i
ellernestformanden
tre bestyrelsesmedlemmer
foreningmedtre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen
kanmeddeleprokura.

s12

Fagpersoner
der bistAr
Til foreningenknyttesfagpersoner,
medvidenom forskningsog
foreningen
resultater
behandlingsmassige
og fremskridt.
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Generalforsamling
er foreningens
sverste
Generalforsamlingen
myndighed.
skalafholdeshvert6r
Ordinargeneralforsamling
pA
senestd. 1/6 et sted,somfastsattesaf
bestyrelsen.
kanafholdes,
Ekstraordinargeneralforsamling
og
finderdet nsdvendigt;
sAfremtbestyrelsen
hvis
114
de
skalafholdes,
af stemmeberettigede
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pA
der onskersagertil beslutning
Medlemmer,
dette
mAmeddelebestyrelsen
dagsordenen,
senest4 ugerfor generalforsamlingen.
skriftligt,

s16
skal
for ordinergeneralforsamling
Dagsorden
folgendepunkter:
mindstindeholde
1 . Valgaf dirigent.
beretning.
2 . Formandens
til
af 6rsregnskab
3 . Fremleggelse

godkendelse.
forslag.
4 . Indkomne
5 . Valgtil bestyrelsen.
6 . Eventuelt.
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har hvertmedlemskab,
P6 generalforsamlingen
jfr.$ 3, 6n stemme.Vergen kanstemmepA
medlemmer.
vegneaf umyndige
harikke
og fagpersoner
Ststtemedlemmer
menhartale-og forslagsret.
stemmeret,
stemme
er formandens
Vedstemmelighed
afgorende.
kanstemmevia
medlemmer
Stemmeberettigede
fuldmagttil et andetmedlem,derer til stedepi
generalforsamlingen.
En personkanikkemodtagemereend3 fuldmagter.
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Andringeraf vedtagterneskalvedtagesmed
213flerlalaf de pi generalforsamlingen
medlemmer.
fremmsdte

Skriftligtforslagtil andringer af vedtegterne,
skal udsendestil medlemmerne
senestsammen
med indkaldelsen.

s1e
Oplosningaf foreningenkan kun ske,s6fremt
der pd to af hinandenfolgende
generalforsamlinger
med mindst6 ugers
mellemrumblandtde fremmsdteer 213flertal
herfor.
Foreningensformueog ovrigeaktiverskal i
tilfeldeaf oplosningtilfaldeen lignendepatientforeningmed et almennyttigt
form6l.
De hermed reviderede vedtagter, er vedtaget
pd den ordinare generalforsam ling,
Sted: TrinityHotelog Konferencecenter,
Snoghoj,7000 Fredericia.
D a t o : 1 0 .a p r i l2 0 1 1

Medlemskab
og afstemning
pAgeneralforsamling
Detteafsniter for at giveklarhedomkringreglernefor
medlemskab
og afstemning pd generalforsaml
ing.
Stemmeregler
og reglernefor medlemskab
harofte
givetanledning
ved
til sporgsm6l
og usikkerhed
generalforsamlinger.
Herforsoges,at kastelysover
reglerne,somde st6ri vedtegterne.
Foreningen
harafskaffetfamilie-medlemskaber,
da
vedtagterneblevrevidereti 1999.Herefterhar
foreningen
kunhaftpersonlige
Til
medlemskaber.
gengaldkanderoptagesflerestemmeberettigede
medlemmer
endtidligere.
Stemmereglerne
findervi i $$ 14 og 17 i vedtagterne.
Reglerne
bestemmer
hvem,der haradgangtil
generalforsamlingen,
hvemder harstemmeret,
og
hvemder blothartaleog forslagsret.
Hvertstemmeberettiget
medlemhar 1 stemme.

DFOI'sbestyrelse:

Hviset giventmedlemer umyndigkanvargen
stemmepi detumyndige
medlems
vegne.

Sign.:
!
I

:
./ t
\ ' ' '
" ' . , - ' l

.. '

/

,

i

!

..-/

i

.-

I
i

.

L ,
* "
1
" . .
/l : - ) /1 l. L ,'t 'l tl t\ l t L \ 7 '

v

l

I t-.
,l l'ri,

l',t

u

€-Vt> \ \c\o,r-s
,

h t, h / a(

t

l

t'// / l-/ .-/

Hvemkansi vare stemmeberettiget
medlemog
dermedopni stemmeret?
Reglerneheromstir ivedtagternes$ 3.
Allepersoner
medOl, elleret andetsjaldentsyndrom
somklinisker nart beslegtetmedOl samtmyndige
personer,
derer ellerharveret foreldre,bsrn,
soskende
elleragtefallertil disse,kantegne6t
medlemskab
og dermedvere stemmeberettiget.
Foreningen
harkunpersonlige
medlemskaber.
Tilgengaldkanfamiliemedlemmer
sAopn6
medlemskab,
ogsAselvomde ikkeharOl.
Typiskeeksemplerpi medlemskab:
o Alle,meddiagnosen
Ol elleret lignende
syndrom,
(For
uansetalder.
umyndige
medlemmer
kan
vergen afgivestemme).
. Foreldre,born,soskendeog agtefeller. Disse
personerskaldogvare myndige.
Ol-personen
behaverikkeat vere i live.
Det betydereksempelvis:
. At umyndige
soskende,
somikkeselvharOl, ikke
kanvare stemmeberettiget
medlem.
r At samlevere
og bedsteforaldre
ikkekanvare
stemmeberettig
edemedlemmer.
De kandog bllveststtemedlemmer.

