
VEDTÆGTER 
  

FOR PSORIASISFORENINGEN (PF) 

  

§ 1 

NAVN OG HJEMSTED 

1.1.        Foreningens navn er Psoriasisforeningen (PF). 
 

1.2.        Foreningens hjemsted og værneting følger Landsforeningens hovedadresse. 

  

§ 2 

FORMÅL 

2.1.        At virke som forening for alle som lider af Psoriasis og deres pårørende, uanset sygdomsform,  
               samt for alle øvrige, som støtter foreningen. 
                

2.2.        At udbrede kendskab og viden om Psoriasis og Psoriasisgigt, behandlingsmuligheder, medicin og 
 bivirkninger, samt metoder der kan lindre sygdommen, og til forståelse for sygdommens følge-
 virkninger. 

  

2.3. At påvirke statslige, regionale og kommunale myndigheder til øget indsats for psoriasisforskning  og for 
psoriasispatienters behandling og pleje. 

  

2.4. At udøve oplysningsarbejde overfor medlemmerne om deres rettigheder og muligheder for  
 opnåelse af specialbehandling og økonomisk støtte. 

  

2.5.        At virke for gratis lægemidler, behandling og hjælpemidler til psoriasispatienter. 

  

2.6.        At medvirke til økonomisk støtte til psoriasisforskning, gennem medlemskontingent, 
               fonde og andre bidragsydere. 
  

2.7.         At skabe og udbygge kontakt til reuma- og dermatologer og andre relevante personer  
                i Danmark og i udlandet. 

  

2.8.        At skabe og udbygge samarbejde med tilsvarende udenlandske psoriasisforeninger. 

  

2.9.        Foreningens formål opnås gennem foreningsarbejde, udadrettet information, udgivelse af et 
               medlemsblad, og ved udøvelse af enhver anden lovlig virksomhed. 
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§ 3 

FORENINGENS STRUKTUR 

3.1.        PF er en Landsforening med Kredsforeninger. Antallet og navnene på disse, 
               besluttes på et Hovedbestyrelsesmøde: 
 

PF - Storkøbenhavns Kredsen, (Hovedstads Regionen) 

PF - Roskilde-Køge Kredsen, (Region Sjælland) 

PF - Storstrøms Kredsen, (Region Sjælland) 

PF - Bornholms Kredsen, (Hovedstads Regionen)  

PF - Fyns Kredsen, (Region Syddanmark)  

PF - Sydvestjyllands Kredsen, (Region Syddanmark) 

PF - Sydøstjyllands Kredsen, (Region Syddanmark) 

PF - Frederiksborg Kredsen, (Hovedstads Regionen) 

PF - Viborg-Skive Kredsen, (Region Midtjylland) 

PF - Ringkøbing Kredsen, (Region Midtjylland)  

PF - Århus Kredsen, (Region Midtjylland)  

PF - Nordjyllands Kredsen, (Region Nordjylland) 

PF - Sønderjyllands Kredsen, (Region Syddanmark) 

PF - Vestsjællands Kredsen, (Region Sjælland)  

PF - Thy-Mors Kredsen, (Region Nordjylland) 

 

3.2.        PF ledes af en Hovedbestyrelse (HB). 
               PF's daglige forretninger varetages af et Formandskab (FmS), valgt på HB-mødet i september  
               måned, i samarbejde med foreningens Landskontor (LK) 

 

3.3.        PF opretter en Forskningsfond til støtte for psoriasisforskningen. 

 

3.4.        PF varetager driften af et Landskontor. 

 

§ 4 

FORENINGENS MEDLEMMER 

4.1.        Medlemskab af PF opnås ved henvendelse til Landskontoret eller til bestyrelsen for den kredsforening, 
hvor den pågældende har bopæl. 

 

4.2.        Medlemmerne udøver stemmeret og repræsenteres i foreningens organer gennem kredsforeningen. 

 

4.3.        Æresmedlemmer af PF udnævnes på et HB-møde, efter indstilling af FmS.  
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§ 5 

5.1.        Medlemmerne betaler et årligt kontingent til PF. Kontingentet og dettes fordeling mellem 
Landsforening, Psoriasis Forskningsfond, Kredsforeningerne og Regionsbestyrelserne, fastsættes 
hvert 2. år (lige år) på HB-mødet i september måned, for de kommende år. Kontingentet betales ved 
indmeldelsen.  
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. 
 

5.2.        Efter ansøgning kan HB bevilge nedsættelse eller fritagelse for kontingent.  
 

§ 6 

6.1.        Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde skader foreningen 
               kan efter indstilling fra en kredsforeningsbestyrelse eller Formandsskabet, ekskluderes.  
               Beslutning om eksklusion træffes endeligt på det førstkommende HB-møde, hvor det pågældende 
               medlem har ret til, at fremføre sine synspunkter. 
 

§ 7 

7.1.        Udmeldelse af PF sker enten ved skriftlig henvendelse til kredsen eller Landskontoret, eller automatisk 
ved undladelse af indbetaling af kontingent. 

 

7.2.        Ved indmeldelse og udmeldelse skal der inden 1 måned tilgå kredsforeningsbestyrelsen, henholdsvis 
LK skriftlig meddelelse afhængigt af, hvor til ind- eller udmeldelse er sket. 
 

§ 8 

8.1. Landskontoret fører et medlemskartotek. Hvert år inden den 21. januar udsender LK til hver kreds-
forening en fortegnelse over kredsens medlemmer, opgjort pr. 31/12. 

 
§ 9 

KREDSFORENINGERNE 

9.1.     Kredsforeningerne er lokalforeninger, som har til formål at samle de medlemmer af PF der har bopæl 
indenfor kredsens geografiske område, for herved lokalt at varetage og fremme psoriasispatienters 
interesser i overensstemmelse med § 2, stk. 1-5. Den offentlige regionsstruktur, er afgørende for, hvor 
den enkelte kreds har sit tilhørsforhold. 

 

REGIONSUDVALG 

9.2. PF’s 15 kredse er samlet i 5 Regioner, som svarer til den offentlige regionsstruktur. Se § 3.1 
Formålet med et Regionsudvalg, er at forstærke kredsenes arbejde og gøre det muligt, at øge 
udbuddet af aktiviteter for medlemmerne, især når kredsene hver i sær, har svært ved at løfte 
opgaverne alene. Foreningen stiller økonomi til rådighed til dette arbejde, så derfor skal der dannes en 
Regionsbestyrelse i hver region, bestående af formanden samt mindst ét bestyrelsesmedlem fra hver 
af de deltagende kredse. Blandt disse bør der være en som er formand/tovholder. De udgifter der 
måtte være i dette samarbejde, afregnes direkte med LK.  
 
Hver region får ved årets start, en budgetramme fra LK. 
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§ 10 
 

10.1.      Kredsforeningens højeste lokale myndighed er generalforsamlingen, som skal afholdes en gang årligt. 
Kredsforeningen skal efterkomme eventuelle henstillinger eller påbud fra FmS eller HB.  

 

10.2.      På generalforsamlingen skal vælges en bestyrelse til kredsforeningens ledelse. På det førstkommende 
               bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal der udpeges et medlem til HB. Der udpeges ligeledes 
               en suppleant for HB-medlemmet i kredsforeningen. 
 
10.3.      Valgbar til kredsbestyrelsen er medlemmer, som rettidigt har betalt kontingent. 

 

§ 11 

11.1.      Umiddelbart efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen indsender Kredsformanden  
               en fortegnelse til landskontoret med navn og adresser (telefon og mail) på de valgte tillidsfolk, jvf.  
               § 7, stk. 4 i Standardvedtægter for Kredsforeningerne i Psoriasisforeningen. 

 

11.2.      Standardvedtægter for Kredsforeningerne udarbejdes af HB. Ændringer i standardvedtægterne  
               skal godkendes af HB, før de er gyldige. 

                
11.3.      Sammenslutning, deling eller opløsning af kredsforeninger kan først vedtages endeligt ved en 
               beslutning på det førstkommende HB-møde, jvf. § 20, stk. 1, 3 og 4. 

 

§ 12 

HOVEDBESTYRELSEN 
 

12.1.      Hovedbestyrelsen (HB) er PF's øverste myndighed. 

 

12.2.      Hovedbestyrelsen består af et HB-medlem fra hver kredsforening (jvf. § 10.2.), to fra PsoUng, samt          
               Landsformanden og Næstformanden, i alt 18 stemmeberettigede, idet Næstformanden  stemmer som  
               HB-medlem for sin egen kreds. 

 

12.3.      Funktionsperioden for HB-medlemmerne begynder umiddelbart efter, de pågældende er blevet                     
               udpeget i deres kreds.  
 

§ 13 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

 

13.1.      Der afholdes 2 HB-møder om året, det STORE i september måned og det LILLE, som et midtvejsmøde 
               i foråret, i marts/april måned (afhængigt af påskens placering). 
               Dato, tid og sted planlægges af FmS og meddeles af LK. 

 

13.2.      Indkaldelse til de ordinære HB-møder skal ske via E-mail til HB-medlemmerne, jvf. § 12.2., så disse 
modtager indkaldelsen senest 4 uger før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og 
den fulde tekst til eventuelle forslag og vedtægtsændringer, samt Landsformandens 
beretning og beretning om foreningens økonomi. 
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13.3.      Forslag til dagsordenen for et ordinært HB-møde skal være LK i hænde senest 5 uger før mødets 
afholdelse.  

 
13.4.      Ekstraordinært HB-møde skal afholdes, når det ønskes af mindst 2/3 af HB-medlemmerne.  
 
13.5. Ekstraordinært HB-møde skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.  

Indkaldelse skal ske via E-mail til HB-medlemmerne, så disse modtager indkaldelsen senest 2 uger før 
mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og den fulde tekst  til eventuelle forslag. 
 

 

13.6.      Dagsorden for det STORE ordinære HB-møde, skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent, jvf. § 14, stk. 1. 

2. Registrering af HB-medlemmer og øvrige deltagere. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4.  Godkendelse af referat fra seneste HB-møde. 

5.  Landsformandens beretning for perioden siden seneste ordinære HB-møde. 
Debat og godkendelse af beretningen. 

6.  Beretning om foreningens økonomi ved FmS. 

7. Godkendelse af årsregnskabet. 

8. Godkendelse af budget. 

9. Prioritering af fremtidige arbejdsopgaver og arbejdsprogram. 

10. Fastsættelse af kontingent og dettes fordeling, jvf. § 5, stk. 1. (lige år) 

11. Beretning fra Psoriasis Forskningsfonden. 

12.  Valg af bestyrelse til Psoriasis Forskningsfonden, jf. § 18.1 (lige år) 

13.  Indkomne forslag til vedtægtsændringer og andre forslag. 

14.  Valg af Landsformand, jvf. § 16, stk. 2, samt § 13, stk. 7. 

15. Valg af Næstformand, jvf. § 16, stk. 2, samt § 13, stk. 8. 

16.  Valg af suppleant til Næstformand, jvf. § 13, stk. 8. 

17. Valg af kritiske revisorer, jvf. § 13, stk. 7. 

18. Valg af suppleanter for kritiske revisorer, jvf. § 13, stk. 7. 

19.  Referat fra udvalgene. 

20.               Valg til udvalg. 

21. Opfølgning på tidligere vedtagelser. 

22.  Eventuelt. 

 

13.7.      Landsformand, Næstformand og 2 kritiske revisorer vælges for 2 år. Suppleanter for de kritiske  
               revisorer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Landsformanden og den ene kritiske revisor  
               er på valg ved det ordinære HB-møde i lige år. Næstformand og den anden kritiske revisor er på  valg    
               ved det ordinære HB-møde i ulige år. 
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13.8.      Næstformanden vælges for 2 år blandt de 15 Kredshovedbestyrelsesmedlemmer. 
               Der vælges ligeledes en suppleant for denne, jvf. § 16.2. 
               I Landsformandens fravær fungerer Næstformanden i dennes sted. 

 

13.9 Dagsorden for det LILLE ordinære HB-møde, skal indeholde følgende punkter: 

 

 1. Valg af dirigent, jvf. § 14, stk. 1. 

 2. Registrering af HB-medlemmer og øvrige deltagere. 

 3. Godkendelse af dagsorden. 

 4. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde. 

 5. Orientering fra Landsformanden og Direktøren. 

 6. Økonomisk status og evt. forslag om budgetjustering og dennes vedtagelse. 

 7. Orientering fra Strategi-udvalget. 

 8. Indkomne forslag til evt. godkendelse af HB. 

 9. Referat fra udvalgene. 

 10 Opfølgning på tidligere beslutninger. 

 11. Eventuelt 

 

§ 14 

14.1.      HB-møderne ledes af en på mødet valgt dirigent. 

 
14.2.      Der kan kun foretages afstemning om punkter der er optaget på dagsordenen, samt om rettidigt  
               indkomne forslag eller ændringsforslag til disse, med mindre de stemmeberettigede enstemmigt  
               beslutter andet. Vedtagne ændringsforslag og personvalg, har tidligst virkning fra HB-mødets   
               afslutning, med mindre ¾ af HB-medlemmerne bestemmer andet. 
 

14.3.      Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre ét HB-medlem begærer skriftlig afstemning. Der 
kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Vedtagelse af beslutninger afgøres ved simpelt  stemmeflertal, 
bortset fra de tilfælde hvor nærværende vedtægter fastsætter andet. 
I tilfælde af stemmelighed, bestemmer Landsformanden udfaldet af afstemningen. 

 

14.4. HB-medlemmerne eller deres suppleanter er pligtige til at deltage i HB-møderne. Rejseomkostninger 
og eventuelle yderligere udgifter, herunder overnatningsudgifter, refunderes i henhold til takster 
fastsat af HB. 

 

14.5.      Landskontoret udfærdiger et referat af forhandlingerne på HB-mødet, som efter dirigentens   
               godkendelse, udsendes til samtlige mødedeltagere. Referatet kan i øvrigt rekvireres på LK. 
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§ 15 

15.1.      Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin skriftlige forretningsorden. Forretningsordenen fastsættes  på et  
               ordinært HB-møde. 

 

15.2.      FmS anbringer foreningens midler på bankkonti eller børsnoterede værdipapirer (obligationer) 
med størst muligt udbytte og sikkerhed. 

 

15.3.      Sager af økonomisk vidtrækkende betydning (iht gældende forretningsorden) skal inden iværksættelse 
               forelægges HB til godkendelse med mindst 3/4 accept af HB. 
 

15.4.      PF tegnes af Landsformand og Næstformand i forening. Ved fravær af en af disse træder HB-  
               medlemmet fra den største kredsforening i stedet. Ved fravær af begge træder HB-medlemmer    
               fra den medlemsmæssigt største og næststørste kreds i stedet. Hvis en af disse to er næst- 
               formanden, bliver det den næstfølgende kreds i forhold til medlemstal. 
 
15.5.      Ved løbende almindelige forretninger, tegnes PF ved foreningens Direktør. 

 
§ 16 

UDVALG OG PERSONALE m.v. 

16.1.      Hovedbestyrelsen vælger et Formandskab (FmS). 
               FmS består af Landsformand og Næstformand, jvf. §§ 13.7 og 13.8, som sammen med 
               foreningens Direktør, varetager den daglige drift og styring. 

 

16.2.      Alle medlemmer af Landsforeningen er valgbare som Landsformand og kan opstilles af et HB-  
               medlem, jvf. § 12.2.  
   
                Valg af Næstformand samt dennes suppleant, foretages blandt de enkelte kredses udpegede  
                HB-medlemmer.   
                Hvis den nyvalgte Landsformand på valgtidspunktet er HB-medlem for en af de 15 kredse,   
                afgives HB- posten. Den pågældende kreds udpeger et nyt HB-medlem.  Dette kan kredsen   
                fortage i en nødvendig kort pause i mødet, for at fastholde sin stemme i HB. Den valgte  
                Næstformand repræsenterer sin egen kreds.     
   

16.3.      HB kan nedsætte såvel faste udvalg som ad hoc udvalg. FmS kan nedsætte ad hoc udvalg. 

 

16.4.      Udvalgene refererer til og er ansvarlige overfor HB. Senest 4 uger før ethvert ordinært HB-møde  
               skal der foreligge skriftligt referat over udvalgsarbejdet siden seneste ordinære HB-møde.  

 

16.5.      Udvalgene tildeles af HB et kommissorium, som nøje angiver retningslinjer for udvalgsarbejde og  
økonomistyring.  
Forslag til udvalg fremsendes til Formandsskabet, som foretager en indstilling til HB. 

 

16.6.      FmS ansætter fornøden sekretariatsbistand, herunder personale til den daglige drift af Lands-    
               kontoret. Ansættelse af foreningens Direktør, skal forud godkendes af HB.  
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§ 17 

REGNSKAB - REVISION - BUDGET 

 

17.1.      Foreningens regnskabsår løber fra 01.01. - 31.12. 
 

17.2.      Regnskabet skal revideres ved HB's foranstaltning, teknisk af statsautoriseret revisor, og kritisk 
               af 2 medlemmer af foreningen, valgt på det ordinære HB-møde i september.   
               Årsregnskabet skal fremlægges til godkendelse på HB-mødet i september måned. 

 

17.3.      FmS udarbejder et forslag til budget for det kommende kalenderår. Budgettet fremsendes til HB- 
               medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til HB-mødet i september måned. 
               Budgetkorrektion kan godkendes på følgende forårs HB-møde. 

 

17.4.      For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ikke medlemmerne, eller  
               foreningens organer. 

§ 18 

PSORIASIS FORSKNINGSFONDEN 

18.1. Psoriasis Forskningsfonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, valgt af HB for 2 år. Genvalg  kan 
finde sted. Højst 2 af medlemmerne skal være medlem af foreningen, det 3. medlem skal have en 
lægefaglig kompetence. 

 

18.2.      Fundats for Psoriasis Forskningsfonden, herunder fundatsændringer, skal godkendes af Hoved-  
               bestyrelsen. 

§ 19 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

19.1.      Ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages af HB og kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte 
HB-medlemmer stemmer for forslaget. 

§ 20 

FORENINGENS OPLØSNING 

20.1.      Til foreningens opløsning, herunder opløsning af kredsforeninger kræves, at mindst 3/4 af den   
               samlede HB på et HB-møde stemmer for forslaget. 

 

20.2. Såfremt 3/4 af HB-medlemmerne ikke er til stede på mødet, men forslaget om opløsning af  
foreningen vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af HB, skal HB indkalde til 
ekstraordinært HB-møde, som skal finde sted senest 30 dage efter det første HB-møde. På dette nye 
møde kan opløsning af foreningen endeligt vedtages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte HB-
medlemmer stemmer for forslaget. 

 

20.3. En sammenlægning af kredsforeninger kan kun ske inden for den region, hvor kredsen naturligt  hører  
hjemme. En sammenlægning af kredsforeninger skal godkendes på et HB-møde, før det  kan 
effektueres. Godkendelse af sammenlægningen vil kun ske, hvis et flertal på 3/4 af de fremmødte HB-
medlemmer stemmer herfor.   
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HB bestemmer hvilket navn den nye sammenlagte kreds skal anvende. Kredsene kan efter   

               HB-mødets godkendelse sammenføre deres økonomi/formue, hvorefter de gamle kreds-  
               foreninger reelt er opløst og alt ansvar bliver videreført af bestyrelsen i den nye sammenbragte   
               forening. 

 

20.4. Ved ønske om opdeling af en kredsforening, skal dette godkendes på et HB-møde med et flertal  på 3/4 
før det kan effektueres.  
Kredsene skal efter HB’s godkendelse dele den oprindelige formue ud fra en fordelingsnøgle, målt på 
medlemstallet i de nye kredse. 

 
§ 21 

21.1. Hvis beslutning i overensstemmelse med § 20.2. er truffet om at opløse PF, skal foreningens midler   
overgå til Psoriasis Forskningsfonden. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-  
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