
Selskab for Arbejdspsykologer (SAP) 

Vedtægter 

 
§ 1  Foreningens formål er at varetage interesser for psykologer indenfor det arbejds- og 

miljømedicinske fagområde. 

§ 2  I SAP kan optages psykologer der arbejder indenfor det arbejds- og miljømedicinske 
fagområde og er medlemmer af DASAM. 

§ 3  Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen, foreningens 
højeste myndighed. Vi tilstræber at have en geografisk spredning i bestyrelsens medlemmer. 

§ 4  Generalforsamling afholdes 1 gang årligt ifm. DASAMs årsmøde. Bestyrelsen indkalder 
skriftligt hertil med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med 
følgende faste punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra formand, bestyrelsen og evt. udvalg/arbejdsgrupper 
3. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne 
4. Valg til bestyrelsen 
5. Evt. andre valg, herunder udpegning af repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper, 

samt planlægningsgruppe til efterårsmødet i SAP 
6. Eventuelt 

 Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
3 uger forinden med henblik på udsendelse til medlemmerne mindst 2 uger før. Ved 
generalforsamlingen kan indkomne forslag vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte, 
se dog § 7. 

§ 5  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis 3 medlemmer begærer det, 
eller 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det overfor bestyrelsen. Ekstraordinær 
generalforsamling skal indkaldes hurtigst muligt og indenfor 14 dage. 

§ 6  Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en suppleant, som vælges på den ordinære 
generalforsamling. Valget gælder for 2 år. 

 Er der flere kandidater til en eller flere ledige bestyrelsespladser, sker afstemningen skriftligt 
ved, at der på hver stemmeseddel skrives navnet på den/de af kandidaterne, som den enkelte 
foretrækker. Den/de som får flest stemmer, får derefter plads i bestyrelsen. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, et medlem af årsmødeudvalget under 
DASAM, en repræsentant til observatørposten i DASAM’s bestyrelse og en sekretær. 

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører handlingsprotokol. 

 Sager kan afgøres ved en afstemning. Ingen beslutning er gyldig, med mindre over halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer har stemt for den. 

 Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst 2 
af bestyrelsens medlemmer ønsker det. 

§ 7  Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 
stemmer. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt. Hver fremmødt kan kun disponere over 3 
stemmer. 

§ 8  Beslutning om foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
foreningens medlemmer afgiver stemmer. Er dette ikke opfyldt indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. 

Vedtaget på SAP’s stiftende generalforsamling d. 11. oktober 2018. 


