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Vedtægt for Nyreforeningen
§1 Foreningens navn er Nyreforeningen.

-

§2 Foreningen er landsdækkende inkl.
Færøerne og Grønland

-

§3 Foreningens formål er at varetage
nyresyges, herunder urinvejssyges,
nyredonorers og pårørendes interesser
§4 Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune
§5 Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen
Stk.2 Der afholdes generalforsamling
hvert år den tredje weekend efter Påske. Sekretariatet indkalder med
mindst 4 ugers varsel ved meddelelse
i medlemsbladet og på foreningens
hjemmeside.
Stk.3 Dagsorden skal som minimum
indeholde følgende punkter:
-

Valg af dirigent, referent og
to stemmetællere
Formændenes beretning
Orientering om foreningens
økonomi
Fastsættelse af kontingent
for næste kalenderår
Foreningens fremtidige virke

-

-

Indkomne forslag
Valg af landsformand (i lige
år)
Valg af næstformand (i ulige
år)
Valg af 2. næstformand (i lige
år) med særligt ansvar for aktivitet og udvikling af områderne børn, unge og familier.
Eventuelt

Stk.4 Alle personlige medlemmer har
såvel tale- som stemmeret og kan
modtage valg
Stk.5 Kredse og Hovedbestyrelse kan
opstille kandidater til landsformand
og næstformand. Kandidater skal
have været medlemmer i to år og tilhøre en eller flere af foreningens målgrupper.
Stk.6 Forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, herunder valg af landsformand og næstformand, skal fremsættes skriftligt og
være sekretariatet i hænde senest tre
uger før generalforsamlingen.
Stk.7 Ud over det i denne vedtægt
fastlagte afgør dirigenten alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens
afvikling.
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§6 Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, såfremt Forretningsudvalget
eller Hovedbestyrelsen beslutter det.
Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes ved at udsende en motiveret dagsorden.
Stk.3 Sekretariatet indkalder, senest
en uge efter beslutning herom, til ekstraordinær generalforsamling efter
samme regler som ordinær generalforsamling.
Stk.4 Der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling såfremt både
landsformand og næstformand får varigt forfald inden for det år, hvor der
er afholdt ordinær generalforsamling.
Eneste punkt på dagsordenen skal
være: Valg af landsformand og næstformand for resten af valgperioderne.

Stk.4 Hovedbestyrelsen kan udnævne
en person til æresmedlem, hvis vedkommende har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk.5 Medlemskab er betinget af rettidigt indbetalt kontingent.
Stk.6 Udtrædelse af foreningen sker
ved meddelelse til sekretariatet.
Stk.7 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§8 Hovedbestyrelsen kan ekskludere
et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens interesser.
Stk.2 Medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter under Hovedbestyrelsens behandling af sagen.

Stk.2 Virksomheder, organisationer og
lignende kan opnå kollektivt medlemskab.

§9 Afstemning i alle foreningens organer sker ved håndsoprækning. Såfremt én af deltagerne ønsker skriftlig
afstemning skal det imødekommes.
Der stemmes altid skriftligt ved valg til
tillidsposter. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.

Stk.3 Livsvarigt medlemskab kan opnås ved at indbetale kontingent svarende til ti gange det aktuelle kontingent for almindeligt medlemskab.

Stk.2 Foreningens udvalg vælger en
formand i første møde. Ved formands
ophør vælges ny formand senest i
førstkommende møde efter ophøret.

§7 Foreningen optager som medlem
enhver, der ønsker at støtte dens formål.

3

Stk.3 Ved valg skal der afgives stemmer svarende til det antal medlemmer, der skal vælges.

Stk.4 Vælges et hovedbestyrelsesmedlem til formand for et udvalg kan
kredsen erstatte denne.

Stk.4 Afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er
landsformandens stemme afgørende.

Stk.5 Forretningsudvalget indkalder til
minimum to årlige møder i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmøder afholdes desuden hvis en tredjedel af
Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter begæring herom.

§10 Dagsordener til møder i alle foreningens udvalg udsendes skriftligt
senest en uge før mødernes afholdes.
§11 Referater af møder i alle foreningens udvalg skal være tilgængelige på
foreningens hjemmeside senest 14
dage efter mødets afholdelse.
§12 Hovedbestyrelsen består af
-

En repræsentant fra hver
kreds
Formand for patientudvalget
Formand for donorudvalget
Formand for pårørendeudvalget
Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsens godkender foreningens budget og politiske målsætninger.
Stk.2 Hver kreds har to stemmer.
Stk.3 Hver kreds kan vælge en suppleant til Hovedbestyrelsen. Denne kan
deltage i møderne uden stemmeret.

Stk.6 Hovedbestyrelsen vælger fem
medlemmer til Patientudvalget.
Stk.7 Hovedbestyrelsen vælger fem
medlemmer til Donorudvalget.
Stk.8 Hovedbestyrelsen vælger fem
medlemmer til Pårørendeudvalget.
Stk.9 Valg til udvalg er personligt og
gælder i to år. Ved varigt forfald kan
udvalget erstatte et medlem indtil
valgperioden udløber.
Stk.10. Forretningsudvalget og udvalgene refererer til Hovedbestyrelsen,
er politikformulerende og ansvarlige
for udførelse af medlemsservice.
§13 Regionaludvalg Nordjylland,
Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og
Hovedstaden består af to medlemmer
fra hver kreds i regionen. Færøerne
og Grønland hører til Regionaludvalg
Hovedstaden.
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Stk.2 Kredsen vælger selv sine medlemmer til regionaludvalget.

-

Stk.3 Regionaludvalgene vælger
blandt sine medlemmer en formand.
Formanden tegner Regionaludvalget
udadtil og har ansvar for at holde Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse
orienteret om udvalgets arbejde.

-

Stk.4 Regionaludvalgene vælger uden
bindinger hver en repræsentant til
Forretningsudvalget. Valget er personligt og gælder for to år. Ved varigt
forfald vælger Regionaludvalget ny repræsentant til Forretningsudvalget i
førstkommende møde.

-

2. næstformand
Repræsentant for Regionaludvalg Nordjylland
Repræsentant for Regionaludvalg Midtjylland
Repræsentant for Regionaludvalg Syddanmark
Repræsentant for Regionaludvalg Sjælland
Repræsentant for Regionaludvalg Hovedstaden

Stk. 2 Forretningsudvalgets opgave er
at varetage foreningens virke i overensstemmelse med beslutninger truffet af Generalforsamling og Hovedbestyrelse.

Stk.5 Regionaludvalgenes varetager
udveksling af viden og erfaringer mellem kredsene. Herudover varetager
Regionaludvalgene de politiske anliggender, som knytter an til regionerne.
Regionaludvalgene afgør i øvrigt selv
hvilke opgaver de ønsker at arbejde
med.

Stk.3 Forretningsudvalget udarbejder
en opgave-og ansvarsfordeling for udvalgets arbejde.

Stk.6 Regionaludvalgene refererer til
Hovedbestyrelsen.

Stk.5 Forretningsudvalgets medlemmer kan udtale sig på foreningens
vegne, inden for deres respektive ansvarsområder.

Stk.7 Regionaludvalgene mødes minimum to gange årligt.
§14 Forretningsudvalget består af
-

Landsformand
Næstformand

Stk.4 Formanden og et Forretningsudvalgsmedlem eller direktør tegner foreningen overfor andre myndigheder,
organisationer o. lign.

Stk.6 Ved landsformandens forfald afløses denne af næstformanden.
Stk.7 Forretningsudvalget ansætter direktør og statsautoriseret revisor.
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Stk.8 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når fire medlemmer er
til stede, heraf landsformand eller
næstformand.
§15 Foreningens udvalg kan nedsætte
arbejdsgrupper.
Stk.2 Arbejdsgrupper kan kun disponere ressourcer, hvis godkendt af Forretningsudvalget.
§16 Foreningen er opdelt i kredse.
Hovedbestyrelsen fastsættere antal
og afgrænsning.
Stk.2 Kredsene varetager foreningens
lokale arbejde, her under samarbejde
med hospitaler, beliggende i deres
geografiske område. Hvor der er overlap (medlemmer af en kreds, som benytter hospital i anden kreds) giver
kredsen adgang til deltagelse f.eks. i
brugerråd o. lign. Opstår der tvist
herom kan Forretningsudvalget konsulteres.
Stk.3 Kredsens vedtægter skal respektere landsforeningens vedtægter og
altid være tilgængelige på foreningens
hjemmeside.
Stk.4 Formanden for kredsen skal
være bosiddende i kredsens geografiske område. Ved varigt forfald kan det
afviges indtil førstkommende generalforsamling.

Stk.5 Kredsen tegnes af formand og et
bestyrelsesmedlem i forening.
Stk.6 Kredsens dispositioner vedrørende fast ejendom og arv skal godkendes af Forretningsudvalget.
Stk.7 Kredsens regnskab revideres af
landsforeningens revisor.
Stk.8 Kredse, der to år i træk ikke har
afholdt generalforsamling betragtes
som midlertidigt hvilende. Kredsens
midler overføres til landsforeningen.
Midlerne kan kun disponeres efter
godkendelse i Hovedbestyrelsen. Hvis
kredsen afholder fornyet generalforsamling og vælger en bestyrelsen tilbageføres midlerne.
§17 Direktøren er ansvarlig for landsforeningens administration. Direktørens kompetence fremgår af dennes
kontrakt.
Stk.2 Foreningen hæfter for foreningens forpligtelser med sin formue.
§18 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk.2 Regnskabet udarbejdes efter
regnskabsloven og revideres af ekstern revisor.
Stk.3 Regnskabet skal foreligge senest
14 dage før afholdelse af generalforsamling.
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Stk.4 Foreningen kan modtage bidrag
af enhver art.
§19 Ændringer i nærværende vedtægt
kan kun ske på generalforsamlingen.
Stk.2 Mindst 60 % af de afgivne stemmer skal være for ændringerne.
§20 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på ekstraordinær
generalforsamling med det som eneste punkt på dagsordenen.
Stk.2 Mindst 75% af de afgivne stemmer skal være for at foreningen opløses.
Stk.3 Ved opløsning af foreningen
overføres alle aktiver til Nyreforeningens Forskningsfond.

Godkendt på generalforsamling den
21. april 2018

Jan Rishave
Landsformand
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Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 43 52 42 52
E-mail: mail@nyre.dk
www.nyre.dk
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