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§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er SmerteDanmark
1.2 Foreningen er stiftet den 7. februar 2013
1.3 SmerteDanmarks hjemsted er foreningens sekretariat
1.4 SmerteDanmark kan etablere sig på yderligere lokationer (lokalforeninger mv.)

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at arbejde for:
Forebyggelse af kroniske smerter
Et godt liv med smerter
At ingen skal lide unødigt af konsekvenserne af kroniske smerter
2.2. Dette vil SmerteDanmark gøre ved at arbejde inden for fire fokusområder:
Politisk
Patientstøtte
Uddannelse
Oplysning

§ 3 Medlemskab

3.1 Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål herunder
enkeltpersoner, familier tilhørende samme husstand, institutioner, organisationer samt andre juridiske
enheder.
3.2 Indmeldelse sker på SmerteDanmarks hjemmeside – www.smertedanmark.dk – og medlemskabet er
gyldigt fra medlemmet har indbetalt kontingent (jf. §8 Kontingent).
3.3 Udmeldelse sker på SmerteDanmarks hjemmeside – www.smertedanmark.dk.
3.4 Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest 30 dage efter udsendelsen af første
skriftlige rykker fra SmerteDanmark, er foreningen uden videre berettiget til at slette medlemskabet,
hvilket også medfører at medlemmet udtræder af de foreningsorganer, som medlemmet er valgt eller
udpeget til.
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§ 4 Organisation

4.1 SmerteDanmarks daglige ledelse varetages af Bestyrelsen, som udpeges på generalforsamlingen (jf. §6).
4.2 SmerteDanmark kan trække på et administrativt sekretariat i foreningens daglige virke.

§ 5 Bestyrelsens kompetence

5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at det daglige arbejde i SmerteDanmark sker i henhold til vedtægterne og
med sigte på SmerteDanmarks formål.
5.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, 3 medlemmer (herunder en kasserer) samt 2 suppleanter.
5.3 Beslutninger i Bestyrelsen vedtages ved almindelig flertalsafstemning.
5.4 Bestyrelsen udpeges til en periode på 2 år.
5.5 Det er Bestyrelsens opgave at indkalde til generalforsamling, eksekvere generalforsamlingens
beslutninger, føre regnskab over foreningens midler, udarbejde referater fra generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeog taleret på generalforsamlingen.
6.2 Beslutninger træffes ved almindelige flertalsafgørelser.
6.3 Beslutninger af særlig vigtig karakter træffes ved kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) –
eksempelvis vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
6.4 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 1. kvartal og indkaldelse sker skriftligt med mindst fire
ugers varsel.
6.5 En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis der skal tages særlige beslutninger, som kun
generalforsamlingen kan vedtage, og som ikke kan vente til den næste ordinære generalforsamling.
6.6 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens / formandens beretning og godkendelse heraf
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
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Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Det kommende års aktiviteter i SmerteDanmark
Forslag, som efter vedtægterne kræver generalforsamlingens afgørelse

§ 7 Regnskab og revision

7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.2 Regnskabet revideres af en autoriseret revisor.

§ 8 Kontingent

8.1 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
8.2 Fastsættelsen af kontingentet er gældende for en 1-årig periode.
8.3 Kontingentet indbetales ved indmelding og opkræves derefter pr. 31. december årligt.
8.4 Størrelsen af kontingentet kan af Bestyrelsen fastsættes forskelligt for enkeltpersoner, familier,
institutioner, organisationer samt andre juridiske enheder.
8.5 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for at betale kontingent.
8.6 Æresmedlemmer og ambassadører er fritaget for betaling af kontingent.

§ 9 Tegningsregler

9.1 SmerteDanmark tegnes udadtil af foreningens formand i forening med de øvrige medlemmer af
bestyrelsen.
9.2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan dog alene foretages efter
forudgående skriftlig godkendelse fra et flertal af Bestyrelsens medlemmer.
§ 10 Opløsning
10.1 Beslutning om SmerteDanmarks opløsning kan træffes på et bestyrelsesmøde, når et forslag herom
forinden er blevet godkendt som et punkt på dagsordenen for mødet.
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10.2 Beslutning om opløsning træffes ved kvalificeret flertal (2/3) i bestyrelsen og med et fremmøde på
minimum 2/3 af bestyrelsen.
10.3 Såfremt SmerteDanmark opløses skal foreningens midler anvendes til XXXXX
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