VEDTÆGTER
FOR
GRØNLANDSMEDICINSK SELSKAB
19. april 1997

§1. Selskabets navn er "Grønlandsmedicinsk Selskab" (Danish/Greenlandic Society for
Circumpolar Health).

§2.

Selskabet har hjemsted i København. Selskabet kan oprette en lokalafdeling i Grønland.

Stk.2. Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter, at der træffes konkrete aftaler om
lokalafdelingens rettigheder og pligter, herunder vedtægter og økonomiske forhold.

§3. Det er selskabets formål at virke for oplysning og debat om arktisk medicinske forhold
og at fremme den sundhedsfaglige forskning i Grønland gennem information, koordinering og
rådgivning.

§4. Som medlemmer kan optages alle med interesse for arktisk medicin og sundhedsfaglig
forskning i Grønland. Udtræden af selskabet kan ske med 1 måneds varsel til udløbet af et
kalenderår.

§5. Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges ved den ordinære
generalforsamling for 3 år ad gangen. Herudover kan lokalafdelingen i Grønland vælge 1
medlem til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad
gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Nordisk Selskab for Arktisk
Medicin. Mindst én af disse skal være medlem af Grønlandsmedicinsk Selskabs bestyrelse.

§6. Bestyrelsen administrerer selskabet og varetager som selskabets forskningsudvalg de
hermed forbundne konsultative og initiativtagende funktioner.

§7. Selskabet afholder mindst et videnskabeligt medlemsmøde hvert år i Danmark og den
eventuelle lokalafdeling et i Grønland, og holder herudover medlemmerne skriftligt orienteret
om relevante emner. Selskabet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper vedrørende forhold af
betydning for cirkumpolar sundhed.

§8. Selskabet deltager i internationale aktiviteter og kan tilslutte sig organisationer og
foreninger som f.eks. International Union for Circumpolar Health og Nordisk Selskab for
Arktisk Medicin.

§9. En gang årligt afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes skriftligt af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Alle
spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af forslag om lovændring (jf. §
13) og om opløsning af selskabet (jf. § 14).
§10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel, når særlige forhold gør det påkrævet, eller når det forlanges af mindst 1/4 af
medlemmerne, som da tillige angiver forslag til dagsorden.

§11. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§12. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Regnskab
udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§13. Vedtægtsændring kan foretages af en generalforsamling og kræver for vedtagelse, at
mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§14. Beslutning om selskabets opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning blandt
samtlige medlemmer af selskabet og kræver et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer. I tilfælde
af selskabets opløsning tilfalder selskabets midler "Foreningen Grønlandske Børn".

