VEDTÆGTER
FOR
Astma-Allergi Danmark

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Astma-Allergi Danmark, der efter bestyrelsens beslutning har hjemsted
på adressen Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.
Stk. 2
Foreningen er en uafhængig sundhedspolitisk organisation stiftet den 3. marts 1971 under
navnet Astma-Allergi Forbundet.

§ 2. Formål

Astma-Allergi Danmark er en sundhedsfremmende organisation, der har til formål at:
- forebygge astma og allergi
- bedre vilkårene for astma- og allergipatienter
- hjælpe mennesker, der er berørt af astma og allergi på vej til hele løsninger og en
bedre hverdag.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger m.v., der
interesserer sig for foreningens virke og formål.
Stk. 2
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i tilfælde af illoyal optræden eller overtrædelse af
foreningens vedtægter.
Stk. 3
Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan indbringe sagen til behandling på førstkommende
landsmøde.

§ 4. Foreningens instanser

Stk. 1
Astma-Allergi Danmarks øverste myndighed er landsmødet.
Stk. 2
Foreningens bestyrelse handler på vegne af Landsmødet, og har ansvar for sekretariatet,
herunder ansvar for at ansætte en direktør.
Stk. 3
Den daglige drift varetages af et sekretariat, der ledes af en direktør (se § 9)

§ 5. Landsmøde

Stk. 1
Landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til landsmødet skal ske ved opslag i foreningens medlemsblad AstmaAllergi samt
ved opslag på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside.

Stk. 2
Astma-Allergi Danmarks bestyrelse indkalder med en frist på 8 uger til ordinært landsmøde,
der afholdes på skift i de fem regioner.
Stk. 3
Medlemmerne i hver af de 5 regioner kan deltage i Landsmødet med 15 stemmeberettigede,
og yderligere 1 stemmeberettiget for hver påbegyndt 500 medlemmer udover 500 pr. 1.
januar, i det år landsmødet afholdes.
Alle medlemmer tilmeldt folkeregisteret i den pågældende region kan tilmelde sin deltagelse
til landsmødet, senest 8 uger før landsmødet afholdes. Tilmelding sker til Astma-Allergi
Danmarks administration.
Såfremt der er flere tilmeldte, end der er pladser til, 1 drager bestyrelsen omsorg for, at der
senest 4 uger før landsmødet afholdes et opstillingsmøde i den pågældende region, hvor alle
valgbare medlemmer inviteres, jf. § 7.
Stk. 4
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5
Forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, skal være Astma-Allergi Danmark i hænde
senest 4 uger før mødets afholdelse.
Stk. 6
Fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen er ligeledes 4 uger.
Stk. 7
Senest 2 uger før landsmødet tilsendes de mødeberettigede endelig dagsorden, revideret
regnskab, forslag til budget samt indkomne forslag og kandidatliste.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Godkendelse af budget
Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
Valg af formand eller næstformand samt bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

§ 6. Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1
Ekstraordinært landsmøde afholdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede fra senest afholdte landsmøde fremsætter
skriftligt ønske herom og samtidigt meddeler de emner, som kræves behandlet på mødet.
Stk. 2
Det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er fremsat.
Stk. 3
Ekstraordinært landsmøde med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 14 dages varsel
ved brev eller mail til de stemmeberettigede, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.
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§ 7. Opstillingsmøder i regionerne

Stk. 1
Såfremt det i medfør af § 5 er nødvendigt at indkalde til et opstillingsmøde i en region sker
det på bestyrelsens initiativ.
Stk. 2
Opstillingsmøderne afvikles efter følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Oplæg ved bestyrelsen
Præsentation af de opstillede stemmeberettigede
Valg af stemmeberettigede
Eventuelt

Stk. 3
Opstillingsmøderne indkaldes mindst 8 dage før mødets afholdelse på Astma-Allergi
Danmarks hjemmeside, og – om muligt – med brev eller mail til de stemmeberettigede.

§ 8. Foreningens bestyrelse
Stk. 1
Astma-Allergi Danmark ledes af en bestyrelse, der består af en formand og en næstformand samt
fem medlemmer. Bestyrelsen har ansvar overfor landsmødet for foreningens virksomhed.
Stk. 2
For at være valgbar til bestyrelsen kræves det, at man er medlem af Astma-Allergi Danmark og
fyldt 18 år.
Stk. 3
Bestyrelsen afholder møder efter behov og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, idet en af de fire dog skal
være formand eller næstformand.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller - i dennes fravær - næstformandens stemme
afgørende.
Stk. 4
Bestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen.
På lige år vælges formanden, to bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges næstformanden og
tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fremsætter forslag til bestyrelsens sammensætning, idet den sikrer, at der kan
opstilles en fuldtallig bestyrelse med en passende sammensætning af personer med forskellige
kompetencer, der vil kunne fremme Astma-Allergi Danmarks formål.
§ 9. Administration
Stk. 1
Sekretariatet og de tilknyttede afdelinger ledes af Astma-Allergi Danmarks direktør med ansvar
overfor bestyrelsen. Direktøren er ansvarlig for den daglige drift af foreningen.
Stk. 2
Direktøren ansættes og afskediges af bestyrelsen. Det øvrige personale ansættes og afskediges
af direktøren.
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§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor
efter bestyrelsens valg.
§ 11. Tegningsregler
Stk. 1
Astma-Allergi Danmark tegnes i enhver henseende af formanden - eller i dennes fravær
næstformanden - sammen med direktøren.
Ved enhver disposition over fast ejendom tegnes foreningen dog af de 3 nævnte i fællesskab.
Stk. 2
Astma-Allergi Danmarks direktør kan af bestyrelsen – for så vidt angår andre forhold –
bemyndiges til at handle på foreningens vegne.
Stk. 3
Bestyrelsen kan i øvrigt meddele en eller flere af det ansatte personale sædvanlig prokura.
§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændring af Astma-Allergi Danmarks vedtægter kan vedtages på et landsmøde, når
ændringsforslagene er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer derfor.
§ 13. Opløsning af foreningen
Stk. 1
Beslutning om Astma-Allergi Danmarks opløsning kan træffes på et landsmøde, såfremt forslaget
om opløsning har været optaget på dagsordenen for mødet, og mindst ¾ af samtlige
stemmeberettigede stemmer for forslaget på landsmødet.
Stk. 2
Såfremt mindre end ¾ men mere end halvdelen af de afgivne stemmer på landsmødet er for
forslaget, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til nyt landsmøde, hvor opløsning kan
vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.
Stk. 3
I tilfælde af, at Astma-Allergi Danmark opløses, træffer landsmødet beslutning om anvendelse af
foreningens midler til almennyttige, forskningsmæssige eller velgørende formål beslægtet med
Astma-Allergi Danmarks formål.
Således vedtaget på ekstraordinært landsmøde lørdag den 16. november 2013.
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