
Vedtægter for Dansk selskab for arbejds- og miljømedicin. 

DASAM 

§ 1.  
Selskabets formål er : 

1. at samle danske læger med særlig interesse for miljø- og arbejdsmedicin. 

2. at rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i miljø- og arbejdsmedicin og om miljø- og 

arbejdsmedicins placering inden for det danske sundhedsvæsen. 

3. at fremme studiet af miljø- og arbejdsmedicinske problemstillinger ved bl.a. at afholde 

videnskabelige møder. 

§ 2.  
Selskabet er tilmeldt Dansk Medicinsk Selskab og samarbejder med andre danske videnskabelige 
selskaber. 

§ 3 
Stk. 1. - Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i arbejdsmedicin og samfundsmedicin samt læger, 
der er beskæftiget inden for miljø- og arbejdsmedicin. 

Stk. 2. - Andre interesserede kan efter ansøgning optages efter bestyrelsens beslutning. 

Stk. 3. - Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag fra bestyrelsen, når der på en 
generalforsamling er 2/3 majoritet herfor. 

§ 4 
Stk. 1. - Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer valgt af en ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen bestemmer, hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal være formand. Valgene sker 
ved simpel majoritet. Der foretages skriftlig afstemning, hvis 1/3 af mødedeltagerne kræver det. 

Stk. 2. - Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv opgaverne som næstformand, sekretær og kasserer imellem 
sig. 

Stk. 3. - Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted indtil 2 
gange. Hvor særlige forhold taler herfor, kan genvalg herudover finde sted som ved lovændringer (§ 9). 

§ 5 
Stk. 1. - Bestyrelsen kan foretage udpegning af personer til at indtræde i bedømmelsesudvalg i forbindelse 
med besættelse af overlægestillinger. 

Stk. 2. - Til at vejlede det i henhold til lægelovens § 4, stk. 2 ved Sundhedsstyrelsens foranstaltning 
oprettede speciallægenævn, udpeger Sundhedsstyrelsen for 4 år ad gangen to tilforordnede og to 
suppleanter, der skal være speciallæger i arbejdsmedicin. Opstilling af kandidater finder sted ved en 
generalforsamling. Der anføres maksimalt seks speciallæger i arbejdsmedicin på kandidatlisten. Indstilling til 
Sundhedsstyrelsen foretages efter stemmetal ved urafstemning. Valget ledes af selskabets bestyrelse. 
Genindstilling kan finde sted èn gang. En af de tilforordnede og dennes suppleant skal have sit virke uden 
for universitetsbyerne med medicinsk fakultet. 

Stk. 3. - Bestyrelsen kan i øvrigt udpege personer til at indgå i formaliseret samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder. 



§ 6 
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Der skal udsendes dagsorden med følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Beretning for udvalgene. 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Redegørelse for budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 

8. Valg af formand. 

9. Valg af bestyrelse. 

10. Valg af Sundhedsstyrelsens kontaktperson. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

Hvert 4. år indeholder dagsorden pkt. 10a: Opstilling af kandidater til valg af de tilforordnede. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger 
forinden. 
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er medlemmer af selskabet. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 7 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 
medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan 
indkaldes inden to ugers forløb. Der skal udsendes motiveret dagsorden. 

§ 8 
Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, efter regler som 
i § 4. 

§ 9 
Stk. 1. - Ændringer af vedtægterne kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt 
medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 
50% af selskabets medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. 

Stk. 2. - Hvis mindre end 50% af medlemmerne mødes til en generalforsamling, hvor et forslag til 
vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt halvdelen af de fremmødte stemmer derfor, indkaldes til ny 
generalforsamling, som træffer afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. 

§ 10  

Forslag om ophævelse af selskabet behandles efter de i § 9 anførte retningslinier. Ved ophævelse af 
selskabet tilfalder formuen et socialt eller videnskabeligt formål efter generalforsamlingens beslutning. 

§ 11 

Vedtægterne ændret ved generalforsamling d. 20. marts 2003 


