Vedtægter for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
§ 1. FORMÅL
Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (DSPM), på engelsk Danish
Society of Psychosocial Medicine (DSPM).
Stk. 2. Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og
International Society of Behavioral Medicine (ISBM).
§ 2. SELSKABETS FORMÅL
Selskabets formål er at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for psykosocial
medicin dvs. det tværvidenskabelige forskningsfelt, der beskæftiger sig med sammenhænge
mellem sociale og psykosociale faktorer og sundhedsadfærd, helbred og trivsel - samt at fremme
anvendelsen af dette i behandling, rehabilitering samt forebyggelse og sundhedsfremme i
sundhedsvæsnet.
Selskabet skal være forum for tværvidenskabelig diskussion mellem læger, sociologer, psykologer og
andre faggrupper, der beskæftiger sig med psykosocial medicin med henblik på at udvikle teorier og
metoder for både forskning og praksis samt at diskutere den psykosociale forsknings perspektiver på
forebyggelses- og sundhedsfremmestrategier samt behandling og rehabilitering.
§ 3. MEDLEMSKAB AF SELSKABET
Stk.1. Selskabet er tværvidenskabeligt og optager medlemmer, der har interesse for selskabets
formål, og som har afsluttet en akademisk uddannelse eller er immatrikuleret som studerende
indenfor en sådan.
Som medlem af DSPM er man automatisk medlem af International Society of Behavioral Medicine.
Stk. 2. Andre kan optages som medlem efter bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Indmeldelse sker elektronisk via selskabets hjemmeside (dspm.dk). Enhver, som har betalt
kontingent til selskabet, og som tilslutter sig selskabets formål, er medlem af selskabet.
Stk. 4. Udmeldelse skal ske elektronisk gennem Lægeforeningen, der håndterer medlemskab for alle
LVS selskaber (https://minside.laeger.dk). Udmeldelsen vil være gældende fra påbegyndelsen af det
næstkommende regnskabsår. Såfremt der ikke er registreret kontingent efter én rykker, udmeldes
medlemmet.
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§ 4. SELSKABETS BESTYRELSE
Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en næstformand, en kasserer og
tre til fem bestyrelsesmedlemmer (i alt seks til otte medlemmer).
Stk. 2. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen har en rimelig faglig bredde. I bestyrelsen skal indgå mindst
to læger og mindst to, der ikke er læger.
Stk. 3. Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig
selv med formand, næstformand og kasserer.
Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og kan genvælges. Der vil være tre til
fire bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Der vil derudover være valg af nye
bestyrelsesmedlemmer på de poster, hvorfra der i årets løb eventuelt er afgået
bestyrelsesmedlemmer. Hvis alle medlemmer har siddet i to år afgøres det ved lodtrækning, hvilket
medlem, der er på valg.
Stk. 5. Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne maksimalt sidder i bestyrelsen i en samlet
periode på i alt 8 år (genvalg 4 gange).
Stk. 6. Det tilstræbes, at lederskab af selskabet roterer i to års intervaller, således at formand
sidder i to år, hvorefter lederskab overgår til næstformand. Den afgående formand kan
inddrages som ressource for den nye ledelse.
Stk. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode, kan bestyrelsen
konstituere et nyt bestyrelsesmedlem til at fungere indtil næste generalforsamling.
Stk. 8. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for selskabets drift.
§ 5. GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes en gang årligt (dvs. en gang pr. kalenderår) og indvarsles
skriftligt (email eller pr. brev) til medlemmer mindst 30 dage forud. Kun selskabets medlemmer har
adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter
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1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om selskabets aktiviteter det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og rettidige indkomne forslag fra selskabets medlemmer
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant
7. Internationalt
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenens punkt 4 skal stiles til et bestyrelsesmedlem
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagsstillers navn skal fremgå af
forslaget. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
Såfremt selskabets medlemmer ønsker at indsende forslag til ledige bestyrelsesposter, skal
forslagene være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Stk. 5. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet med mindre nærværende vedtægter
kræver andet.
Stk. 6. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet i vedtægterne, eller at
generalforsamlingen forlanger en skriftlig afstemning. Kun medlemmer, som har betalt
medlemskontingent, er stemmeberettigede. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Stk. 7. Valg til bestyrelsen foretages, hvor der er opstillet flere, end der skal vælges, ved skriftlig
afstemning. På hver stemmeseddel anføres lige så mange forskellige kandidatnavne, som der skal
vælges bestyrelsesmedlemmer. Stemmesedler, der rummer færre eller flere navne anses for
ugyldige. De opstillede kandidater betragtes som valgte i rækkefølge efter stemmetal, i det
bestyrelsen dog skal bestå af mindst to læger og mindst to, der ikke er læger.
Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant blandt medlemmerne for to år
ad gangen. Revisoren skal foretage en kritisk gennemgang af selskabets årsregnskab og kan ikke
samtidig være medlem af bestyrelsen. Revisorerne kan vælges to gange.
Beslutningsreferat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.
§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst ti
af selskabets medlemmer fremsætters skriftlig begrundet krav herom til bestyrelsen. Den
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ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse (email eller pr.
brev) direkte til medlemmerne med mindst to ugers varsel, og den skal afholdes senest fire uger
efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan disse fastsatte tidsfrister fraviges.
Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes som webmøde med forudgående tilmelding
af medlemmer senest dagen inden det planlagte møde, hvis det findes hensigtsmæssigt af
bestyrelsen.
Stk. 3. Dagsorden for ekstraordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af den/de sager, der foranledigede den ekstraordinære generalforsamling
3. Eventuelt afstemning
4. Eventuelt.
Stk. 4. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke tages beslutninger om
vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer eller opløsning af selskabet, undtagen i de tilfælde,
hvor den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt med det formål at bekræfte en
vedtægtsændring, der er vedtaget på en generalforsamling, jævnfør paragraf 8.
§ 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1. Selskabets medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter
forslag fra bestyrelsen
Stk. 2. Medlemmer, som er præ-graduate studerende, kan fritages for kontingent under studietiden.
Dette kræver dog, at det individuelle medlem sender en ansøgning om dette til selskabets formand
og kasserer inden indmeldelse i selskabet gennem hjemmesiden. Studerende er forpligtede til at
ændre deres medlemsstatus gennem direkte besked til selskabets formand og kasserer, når studiet
er afsluttet.
Stk. 3. Medlemmer, der er pensionerede, betaler nedsat kontingent.
Stk. 4. Årsregnskab og bilag skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt
medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.
Stk. 5. Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid gældende
formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER
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Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er
til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen. Opnås der
på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændringer, uden der er et
tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, skal bestyrelsen inden 3 måneder lade vedtagelsen
behandle på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter forslaget er vedtaget, såfremt det har
opnået 2/3 eller mere af de afgivne stemmer, uanset fremmødet.
§ 9. ÆNDRINGER I SELSKABETS STATUS
Selskabets opløsning eller sammenslutning med anden organisation skal ske på en med dette
formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget. Ved en sådan beslutning fordeles gruppens eventuelle formue efter
generalforsamlingens beslutning.
§ 10. IKRÆFTRÆDEN
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamling i Dansk Selskab for
Psykosocial Medicin den 23. maj 2019 og på den ekstraordinære generalforsamling den 20. august
2019.
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