Vedtægter for Pharmadanmark – Privat
§1 Navn
Pharmadanmark – Privat
§2 Formål
Pharmadanmark – Privats formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale, herunder netværksmæssige, interesser.
§3 Medlemskab
Medlem af Pharmadanmark – Privat er de medlemmer af Pharmadanmark, som i henhold til
foreningens love §5 stk. 1 henføres hertil.
§4 Bestyrelse
Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimalt 15 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
Det tilstræbes at minimum 2 medlemmer fortsætter efter et hovedmøde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med en formand og en næstformand.
Valg af bestyrelsen foretages på hovedmødet. Hvert medlem har et antal stemmer svarende til
antallet af bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges.
Bestyrelsen kan optage nye medlemmer op til det maksimale antal medlemmer (15) i løbet af
året. Nye bestyrelsesmedlemmer indgår på lige fod med de eksisterende medlemmer fra
næstkommende bestyrelsesmøde. Medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes på førstkommende hovedmøde.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog
mindst 4 gange årligt. På bestyrelsesmøderne er formanden eller næstformanden mødeleder.
Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger af usædvanlig karakter kræver dog
deltagelse af mindst halvdelen af bestyrelsen.
Over bestyrelsesmøderne føres referat, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden. Bestyrelsen udformer selv forretningsordenen,
som præsenteres på efterfølgende hovedmøde, når der er foretaget ændringer.
Pharmadanmark – Privats hovedbestyrelsesmedlemmer bør deltage i bestyrelsesmøderne.
Endvidere er Pharmadanmark – Privats bestyrelsesmøder åbne for sektionens medlemmer.

§5 Hovedmøde (Generalforsamling)
Hovedmødet afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Det ordinære hovedmøde
indkaldes med 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk indkaldelse og bekendtgøres ved
udsendelse i et af foreningens medier. Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden (som
minimum):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på hovedmødet, må skriftligt motiverede være
tilstillet formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.
Er der til et valg kun opstillet det nødvendige antal kandidater, bortfalder afstemningen på
hovedmødet.
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For at opnå den størst mulige harmonisering mellem medlemmerne, bestyrelse og Pharmadanmark – Privats repræsentation i Hovedbestyrelsen, skal det tilstræbes, at Pharmadanmark
– Privats repræsentation i Hovedbestyrelsen og Pharmadanmark – Privats kandidater til HB- og
suppleantposten præsenterer sig ved hovedmødet.
Ekstraordinært hovedmøde skal afholdes, når motiveret begæring herom, underskrevet af 20
medlemmer, indsendes til formanden, og i øvrigt når et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Der udarbejdes referat fra hovedmødet, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
§6 Vedtægtsændring
Såfremt der foreligger ændringer til vedtægterne skal dette fremgå i indkaldelsen til hovedmødet. Vedtægterne kan ændres af hovedmødet med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Vedtægtsændringen træder i kraft, når den er godkendt af Repræsentantskabet.
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