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§ 1: ordlyd ændret fra 
 ” Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Akutmedicin. 
I international sammenhæng er selskabets navn: Danish Society for Emergency Medicine. 
Akronym: DASEM” 
 til  
”Selskabets navn er Dansk Selskab for Akutmedicin Navnet forkortes DASEM og vil herefter i vedtægterne 
blive benævnt "Selskabet". I sprogområder uden for det nordiske er navnet: The Danish Society for 
Emergency Medicine.” 
 
§ 2 stk. 3 Stk. 3  
Ordlyd ændret fra 
 ” Selskabet arbejder på at indføre Akutmedicin som et speciale.” 
til 
”Selskabet yder rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål indenfor specialet akutmedicin.” 
 
§ 4 stk. 2  
Ordlyd ændret fra 
 ” Medlemskab tegnes ved henvendelse til selskabets sekretær. Ligeledes sker udmeldelse ved henvendelse 
til selskabets sekretær. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemskab er kun gyldigt ved 
betalt kontingent.” 
til 
”Medlemskab tegnes ved henvendelse til lægeforeningens medlemsadministration. Ligeledes sker 
udmeldelse ved henvendelse til lægeforeningens medlemsadministration. Udmeldelse skal ske skriftligt 
med 1 måneds varsel. Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.” 

§5  

Nyt stk. 3 ”Generalforsamlingens dirigent vælges ud af de fremmødte medlemmer. Dirigenten kan ikke være 
et medlem af bestyrelsen”. 

Hidtidige stk. 5 ændret til stk. 6. 

Hidtidige stk. 6 ændret til stk. 7 og ændret fra  

o Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 
o Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når én eller flere af 

de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. 
o Hvert medlem kan højst stemme pr fuldmagt for 2 ikke tilstedeværende medlemmer. 

til 

o Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 



o Ved generalforsamlingens opstart udleveres stemmekort til selskabets identificerede 
medlemmer. 

o Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning finder sted, når én eller 
flere af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. 

o Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.  

.” 

•Stk. 8 Ny: 

o Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en formand og 8 medlemmer til bestyrelsen 
og 3 suppleanter. Af de 8 medlemmer i bestyrelsen skal de 2 være repræsentanter for 
Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM), valgt af YDAM’s medlemmer. 

o Hvis antallet af kandidater til valg overstiger antallet af pladser i bestyrelsen, gennemføres 
der skriftligt valg. Hvert medlem kan stemme på 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 
suppleanter; det er dog ikke nødvendigt at give en stemme til hver vakant plads. Således 
kan man stemme på færre personer med en enkelt stemme til hver, end der er 
bestyrelsespladser. Pladserne til bestyrelsen og suppleantposter fordeles efter 
stemmeantal. 

o Hvis en eller to YDAM bestyrelsespladser er ubesatte besættes de ved valg som øvrige 
bestyrelsespladser 

.” 

Stk. 9 Ny: 

”Der føres referat af generalforsamlingen, som godkendes af den nyvalgte bestyrelse ved første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og derefter offentliggøres på hjemmesiden” 

 

§ 7. Bestyrelsen  

Stk. 1 ændret fra  

”Bestyrelsen består af en formand og 8 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. 
Formanden vælges på generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer 
samt 6 menige medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig. Der vælges 
desuden tre suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år med mulighed for genvalg.” 

Til 

” Bestyrelsen består af en formand og 8 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. 
Formanden vælges på generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær 
og kasserer samt 5 menige medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig. 
Der vælges desuden tre suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 2 år for formanden med mulighed for 
genvalg. Valgperioden er 1 år for øvrige bestyrelsesmedlemmer med mulighed for genvalg. 

 



 

§ 9. Udvalg.  

Selskabets generalforsamling eller bestyrelsen kan beslutte at etablere udvalg eller arbejdsgrupper. 

Ændres til 

§ 9. Udvalg og arbejdsgrupper 

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen skal mindst én gang årligt 
afholde fællesmøde med formændene for alle udvalg og arbejdsgrupper.   

Stk.2 Alle udvalg arbejder efter et kommissorium godkendt af bestyrelsen. 

Stk.3 Antal medlemmer af udvalg fastsættes af bestyrelsen og fremgår af kommissoriet. Udvalgenes 
formænd og medlemmer udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan lade sig repræsentere i et udvalg ved et 
eller flere medlemmer af bestyrelsen. 
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