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Vedtægter 
Dansk Statistisk Forening 

 
 
 
LOVE FOR DANSK STATISTISK FORENING 
 
§ 1. Formål 
 
Foreningens formål er at virke som samlingssted for personer, der er interesseret i statistiske 
spørgsmål. 
 
§ 2. Medlemmer 
 
Som medlemmer kan optages enhver statistiker i offentlige institutioner samt andre personer, hvis 
arbejde og interesse kan sidestilles hermed.  
 
På forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æres-medlemmer. 
 
§ 3. Møder og generalforsamlinger 
 
Der afholdes mindst to møder årligt, et om efteråret og et om foråret. 
 
I forbindelse med efterårsmødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling; på denne 
aflægges beretning og regnskab og foretages valg. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, 
når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 5 medlemmer fremsætter begæring herom, 
ledsaget af motiveret dagsorden. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne 
med oplysning om dagsordenen. 
 
§ 4. Ledelse 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand og 
en kasserer, der vælges særskilt for 3 år, og 4 andre medlemmer, der ligeledes vælges for 3 år. 
Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for 3 år, samt 2 suppleanter til bestyrelsen.  
 
§ 5. Vedtagelser 
 
Valg og beslutninger på generalforsamlingen sker, når intet andet er foreskrevet, ved almindelig 
stemmeflerhed. Skriftlig afstemning finder sted, når begæring herom fremsættes. 
 

I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet. 

§ 6. Kontingent 

Medlemskontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, 
der afgår fra deres tjeneste på grund af alder, betaler intet medlemskontingent. 
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§ 7. Udmeldelse og udelukkelse 
 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Manglende kontingentindbetaling efter én rykker bliver 
betragtet som udmeldelse. 
 
Udelukkelse af et medlem kan kun ske efter bestyrelsens forslag og efter beslutning på en 
generalforsamling, hvor spørgsmålet er optaget som et særskilt punkt på dagsordenen. 
 
§ 8. Lovændringer 
 
Forslag til ændringer i foreningens love kan stilles af bestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer og skal 
meddeles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse af ændringer i 
foreningens love kræves 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst 20 stemmer. 
 
§ 9. Tegningsregler og hæftelse  
 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i 
forening.  
 
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt 
betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank 
til foreningens konti, samt indgå aftale herom.  
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 
 
 
 
(Vedtaget på generalforsamlingen den 28. november 1956, 23. november 1976 og senest ændret på 
generalforsamlingen den 21. november 2016). 
 

 


