Vedtægter (vedtaget den 10. april 2016)
§ 1 Navn og hjemsted
stk. 1 Foreningens navn er Dansk Søvnapnø Forening.
stk. 2 Foreningens hjemsted er den til en hver tid siddende formands adresse.
§ 2 Formål
stk. 1 Foreningens formål er at fremme kendskabet til Søvnapnø og at arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af Søvnapnø
eller hermed beslægtede sygdomme.
stk. 2 Foreningen skal være uafhængig af partipolitiske interesser.
§ 3 Medlemskreds
stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, som har interesse i foreningens formål.
stk. 2 Sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt
kontingent.
stk. 3 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsterminerne for
kontingent.
Stk. 4 Der kan tegnes privat medlemskab, husstandsmedlemskab samt støttemedlemskab. Hvert medlemskab giver ret til en
stemme ved generalforsamlingen.
§ 4 Generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tidsrummet 1. marts til 30. april og indkaldes med mindst 2 ugers
2 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller ved mail og opslag på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.
stk. 3 Møde og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldet kontingent. Der kan stemmes ved
fuldmagt, men hvert medlem kan højest medbringe én fuldmagt.
stk. 4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende foreningen behandlet på den ordinære generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar. Forslag om
vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal dog være bestyrelsen i hænde senest 31.
december.
stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent.
- Valg af stemme tællere.
- Formandens Beretning.
- Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
- Godkendelse af budget.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af formand.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
- Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
- Behandling af indkomne forslag.
- Eventuelt
stk. 6 Indkomne forslag - bortset fra valg til bestyrelsen - skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.
stk. 7 Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens
afvikling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én af mødedeltagerne. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere
end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
stk. 9 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen
underskrives af dirigenten og af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Beretningen forevises ethvert medlem på forlangende.
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§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 3 måneder efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og indkaldes på samme måde som den ordinære
generalforsamling jfr. § 4 stk. 2
stk. 3 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.
§ 6 Bestyrelsen
stk. 1 Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og op
til 5 regionalrådsmedlemmer, der vælges i regionalrådende.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, så der i lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og i
ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.
stk.2 Foreningens daglige drift varetages af et Forretningsudvalg - bestående af 3 af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer - i
overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlings beslutninger.
stk. 3 Senest 3 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerede møde, hvor der vælges forretningsudvalg og de øvrige
poster fordeles. Formanden er altid medlem af forretningsudvalget. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
stk. 4 Alle bestyrelsesposter kan honoreres. Bestyrelsen kan vedtage at yde telefon- og befordringsgodtgørelse.
stk. 5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af
afgrænsede opgaver.
stk. 6 Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det.
stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede – heraf mindst to fra forretningsudvalget.
stk. 8 Indkaldelse til forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden sker skriftligt, når formanden
skønner det nødvendigt, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde
afholdes mødet senest 2 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
stk. 9 Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er
formandens stemme udslagsgivende.
stk. 10 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlinger og beslutninger, og denne beretning
underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Foreningens medlemmer har kun krav på at blive holdt
orienterede om bestyrelsens beslutninger.
§6a Regionale råd
stk. 1 Der oprettes lokale råd rundt om i landet. Så vidt muligt mindst 5 lokalråd svarende til de 5 regioner.
Stk. 2 De lokale råd skal følge foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger
Stk. 3 De lokale råd arbejder under ansvar over for forretningsudvalget og generalforsamlingen
Stk. 4. De lokale råd har meddelelsespligt over for forretningsudvalget
Stk 5. De lokale råd arbejder ud fra foreningens formålsparagraf og arrangerer møder, deltagelse i messer og lignende, ligesom de
har kontakt til behandlersystemet.
Stk 6. Hvor vedtægterne ikke er fyldestgørende for bestemmelser i lokalforeningerne rådføres med forretningsudvalget.
Stk 7 Der afsættes hvert år et beløb på budgettet til de regionale råd. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen
§ 7 Regnskab og revision
stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen årligt valgte 2 revisorer.
stk. 5 Budget og revideret regnskab lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen og kan rekvireres
ved henvendelse til foreningen.
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§ 8 Tegningsregler og hæftelse
stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelses medlem i forening. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9 Vedtægtsændringer
stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10 Foreningens opløsning
stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene
skal være ordinær.
stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver forskning i Søvn-Apnø efter den opløsende generalforsamlings nærmere
bestemmelser.
§ 11 Datering
stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. september 1997.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 1998.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2002.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2005.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 2012.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. april 2016
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