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NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§1
Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.
Landsforeningens hjemsted er Odense Kommune (formandens
bopælskommune).
§2
Foreningens formål er at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningen driver informations- og rådgivningsvirksomhed om leversygdommes fysiske,
sociale og økonomiske konsekvenser og varetager udadtil medlemmernes interesser i relation hertil.
§3
Til opfyldelse af formålet kan Landsforeningen bl.a.:
1) udbrede kendskabet til leversygdomme og patientvilkår
2) udvide og forbedre mulighederne i ind- og udland
3) skabe såvel praktisk som økonomisk baggrund for, at den
enkelte patient og dennes familie kan leve et så normalt liv
som muligt
4) støtte og fremme forskningen til gavn for leversyge og
transplanterede
5) støtte og indtræde i organisatorisk forbindelse med foreninger, som bl.a. virker til opfyldelse af Landsforeningens formål
6) arbejde for større organdonor tilgang.

MEDLEMMER OG KONTINGENT
§4
Landsforeningen optager som medlemmer enhver, som vil støtte
dens formål. Kollektivt medlemskab kan opnås af selskaber, institutioner, foreninger o.l. Størrelsen af kontingentet fastsættes af
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
1.

ORGANISATION
§5
Landsforeningen omfatter hele Danmark. Generalforsamlingen kan
tillade, at kredsforeninger - dækkende én eller flere regioner –
oprettes.
§6
Landsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor
alle medlemmer har tale- og stemmeret.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.
Bestyrelsen indkalder hertil med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert medlem. Tid, sted og dagsorden fastsættes af
bestyrelsen, idet dagsordenen dog skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent(er).
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt
budgetforslag.
4. Forelæggelse og drøftelse, eventuelt vedtagelse af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
6. Drøftelse af Landsforeningens fremtidige virke.
7. Valg af landsformand.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
§7
Formanden vælges for to år, på ulige år, med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år med mulighed for genvalg. Der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige
og ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen enten ved, at de
ikke genvælges på generalforsamlingen eller ved, at de anmoder
bestyrelsen om udtrædelse på ethvert andet tidspunkt.

2.

§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller hvis der foreligger skriftlig begæring fra mindst 2/3
af bestyrelsens medlemmer, eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker
dette. Denne begæring skal indeholde angivelse af motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med
almindeligt varsel, senest en uge efter at begæringen er fremsat.
§9
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal fremsættes skriftligt af Landsforeningens medlemmer.
Forslagene skal fremsættes senest 4 uger før generalforsamlingen
og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 10
Ved afstemning i Landsforeningen anvendes almindelig stemmeflerhed. Dog kan stemmer afgives ved fuldmagt – max. én fuldmagt pr.
medlem. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

BESTYRELSEN
§ 11
Bestyrelsen består af landsformanden (der skal være patient eller
nær pårørende til en patient, der er tilknyttet en hepatologisk
afdeling) og af de 4 valgte medlemmer.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst tre gange årligt. Landsformanden indkalder bestyrelsen.
Det første af disse møder afholdes i umiddelbar forlængelse af
generalforsamlingen, og her konstituerer bestyrelsen sig med
kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når 2/3 af bestyrelsens
medlemmer fremsætter begæring herom.
I tilfælde af landsformandens forfald konstituerer bestyrelsen sig
med en fungerende landsformand indtil næste ordinære generalforsamling.
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§ 12
Bestyrelsen varetager foreningens løbende arbejde på landsplan.
Bestyrelsen har inden for formålet forhandlingsret overfor offentlige
myndigheder, andre organisationer samt hospitalernes læger eller
andre enkeltpersoner, der i disse forhold kan være af betydning.
Formanden leder bestyrelsens møder og er ansvarlig for, at der
udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsens møder.
Landsforeningen tegnes økonomisk af formanden i forening med et
medlem af bestyrelsen.
De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i en
forretningsorden, der skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Landsforeningens
forpligtelser. Landsforeningen hæfter for foreningens forpligtelser
med foreningens formue.
§ 13
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører, der leder hovedkontorets daglige arbejde med ansvar overfor bestyrelsen. Bestyelsen
kan endvidere ansætte personale efter behov.
§ 14
Der tillægges bestyrelsesmedlemmerne godtgørelse for udgifter
vedrørende deres hverv efter regler fastsat af generalforsamlingen.
Andre er ligeledes efter bestyrelsens godkendelse berettiget til at få
dækket deres udgifter efter samme retningslinier.

REGNSKAB, REVISION OG ØKONOMISKE
FORHOLD
§ 15
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det
reviderede regnskab foreligger til den ordinære generalforsamling.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret
revisor, der vælges af generalforsamlingen.
Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
4.

§ 16
Landsforeningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder
offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).
§ 17
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper.

LOVÆNDRINGER OG FORENINGENS OPLØSNING
§ 18
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på en ordinær
generalforsamling. Mindst 60% af de afgivne stemmer skal være for
ændringerne.
§ 19
Beslutning om Landsforeningens opløsning kan kun træffes på en
ekstraordinær generalforsamling, som skal være indkaldt med dette
emne som eneste punkt. Vedtagelsen skal ske med mindst 75% af
de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning skal likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning overdrages til
”Oplysning om Organdonation” hjemmehørende i København,
Vanløse.
Vedtaget på Landsforeningens ordinære generalforsamling i
København den 4. november 1991 og revideret på generalforsamlingen i 2002, 2005, 2006, 2011, 2012 og 2014.
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