
YAM VEDTÆGTER  

 

§ 1 Foreningens formål er at varetage yngre arbejdsmedicineres interesser.  

§ 2 I YAM kan optages alle yngre læger, der er medlem af FAYL og Dansk selskab for Arbejds- og 

miljømedicin (DASAM). Andre læger kan optages efter ansøgning til bestyrelsen.  

§ 3 Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen, foreningens 

højeste myndighed.  

§ 4 Generalforsamling afholdes 1 gang årligt. 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. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af budget og kontingent  

4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne  

5. Valg til bestyrelsen  

6. Evt. andre valg, herunder udpegning af repræsentant til udvalg og arbejdsgrupper som f.eks. 

årsmødeudvalget  

7. 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 

medlemmer, se dog § 10.  

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis 2 medlemmer af denne 

begærer det, eller 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det overfor bestyrelse. Ekstraordinær 

generalforsamling skal indkaldes hurtigst muligt og indenfor 14 dage.  

§ 6 Bestyrelsen: 

- Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer valgt på en ordinær generalforsamling. 

- Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted 1 gang. 

- Er der ved den årlige generalforsamling flere kandidater til ledige bestyrelsespladser, sker 

afstemningen skriftligt ved, at der på samme stemmeseddel stemmes på så mange 

kandidater, som er på valg.  

- Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen 

bør desuden have en observatør i DASAMs bestyrelse og i DASAMs 

videreuddannelsesudvalg. 

- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører handlingsprotokol. 

- Sager kan afgøres ved en afstemning. Ingen beslutning er gyldig, med mindre 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 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen 

udpeget revisor. Revisoren udpeges for 2 år.  

§ 8 Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til årets udgang. Ved kontingentrestance udsendes 

skriftlig rykker, og såfremt denne ikke betales, kan bestyrelsen ekskludere pågældende medlem.  

§ 9 Rejseudgifter for medlemmer af bestyrelsen og arbejdsgrupper refunderes i rimeligt omfang. 

Ingen udgift kan dog afholdes uden forudgående accept fra bestyrelsen.  

§ 10 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.  

§ 11 Beslutning om foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 

foreningens medlemmer afgiver stemmer. Er dette ikke opfyldt indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Ved foreningens 

ophør overgår evt. aktiviteter til DASAM.  

Vedtaget ved YAM's generalforsamling 7. marts 1996 med ændring af § 4 vedtaget ved YAM's 

generalforsamling 13. marts 2001 og 20. marts 2003.  
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